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Premierul Ungariei, Viktor 
Orban compară fenomenul 
imigraţiei cu o otravă

Prin Programele „Casa Verde” și „Casa Verde Plus” circa 10.000 de români pot beneficia de bani pentru 
construirea de locuinţe noi sau renovarea cu materiale ecologice. „Casa Verde Plus” completează cu 
subvenţii pentru materiale de construcţie ecologică, pentru sisteme de izolaţie a casei cu materiale ecologice.

ESPAÑOL 16
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Câţi bani le oferă Guvernul românilor care își construiesc 
sau își renovează casele cu materiale ecologice?
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Fenómeno Pitești, 
un experimento de 
reeducación a través de 
la tortura en los años '50
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N umărul de șomeri 
a scăzut în iunie cu 
13.467 faţă de luna 

precedentă, până la 567.711, 
după creșterea surprinzătoare 
din luna mai, iar rata șomajului 
a scăzut din nou la 6,4%, arată 
datele publicate de Institutul 
Naţional de Statistică (INS).

Pentru luna mai, statis-
ticile provizorii au indicat o 
creștere cu 8.585 a numărului 
șomerilor comparativ cu luna 
precedentă, la 581.178, iar rata 
șomajului a fost de 6,6%, calcu-
lată după metodologia Biroului 
Internaţional al Muncii (BIM), 
informează Adevărul.

Analiștii au pus evoluţia din 
luna mai pe seama creșterii 
salariului minim cu 19% de la 
1 mai, de la 1.050 lei până la 
1.250 lei, care i-a făcut pe mulţi 
patroni să facă disponibilizări. 
În iunie, șomajul a revenit, însă, 

la un nivel minim din primă-
vara lui 2009. De obicei, pe 
perioada verii există cerere 
mai mare de forţă de muncă 

în domenii precum turismul 
sau agricultura. Faţă de iunie 
2015, numărul de șomeri a scă-
zut în a șasea lună din 2016 

cu circa 49.636. Şomajul este 
mai mare în rândul bărbaţilor, 
cu o rată de 7,3% în luna iunie, 
în timp ce, în rândul femeilor, 

șomajul este de doar 5,3%, mai 
arată datele oficiale.

Autorităţile publică, con-
stant, și numărul de șomeri 
înregistraţi oficial în eviden-
ţele oficiilor pentru forţa de 
muncă. Datele Agenţiei Naţi-
onale pentru Ocuparea Forţei 
de Muncă (ANOFM) arată că, 
la sfârșitul lunii mai, 410.509 
șomeri erau înregistraţi oficial, 
ceea ce corespunde unei rate a 
șomajului de doar 4,6%.

Însă conform standardelor 
BIM, numărul de șomeri este 
calculat prin anchete în gospo-
dării, care arată că numărul de 
șomeri este, în realitate, mai 
mare, mai spune sursa citată. 
Datele privind șomajul pe baza 
metodologiei BIM sunt consi-
derate ca fiind mai relevante 
de către specialiști, pentru că 
reflectă mai bine șomajul real 
la nivel naţional.

CONTACT

Ambasada României în Regatul Spaniei
Adresa: Avenida de Alfonso XIII, nr. 157, 28016 
Madrid

Tel.: +34 913501881 (5 linii)
Atașat pe probleme de muncă și sociale:
+34 913507356; Fax: +34 913452917
E-mail: secretariat@embajadaderumania.es
Web: http://madrid.mae.ro

Secţia Consulară a Ambasadei 
României la Madrid
Adresa: Av. de la Albufera, nr. 319, 28031 
Madrid

Tel.: +34 917344004 (5 linii)
Fax: +34 914165025
E-mail: contact@informatiiconsulare.ro 
Informațiile consulare: secretariado@con-

suladoderumania.es;
Preluare cereri de pașaport: luni–joi, 

9.00–15.00.
Eliberare pașapoarte: luni–joi, 14.30–16.30.
Pentru programări pașapoarte: secre-

tariado@consuladoderumania.es (doar cu 
motive întemeiate)

Pentru obținerea unui titlu de călătorie nu 
este nevoie de o programare prealabilă.

Telefon de urgență: cazuri de deces sau acci-
dente rutiere +34 649656032

Program de lucru cu publicul: luni–joi, 
9.00–17.00; vineri 9.00–16.00

Jurisdicție: Comunitatea Autonomă Madrid, 
Castilia și León (Avila, Burgos, Leon, Palen-
cia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid, 
Zamora),  Insulele Canare (Las Palmas, Santa 
Cruz de Tenerife).

Institutul Cultural Român–Madrid
Adresa: Plaza de la Lealtad, nr. 3, entreplanta 
derecha, 28014 Madrid

Tel.: +34 917589566
Fax: +34 915590135
E-mail: icrmadrid@icr.ro
Web: www.icr.ro/madrid/
Program: luni–vineri, 9.00–17.00

Consulatul General al 
României la Barcelona
Adresa: C/ San Juan de la Salle, nr. 35 bis, 08022 
Barcelona (Intrare pentru public: Alcoy 22)

Tel.: +34 934 181 535; +34 934 340 220; +34 
934 344 223

Fax: +34 934 341 109
Web: http://barcelona.mae.ro
E-mail: consuladogeneralenbarcelo@tele-

fonica.net
Telefon de urgență: cazuri de deces sau acci-

dente rutiere +34 661 547 853
Jurisdicție: Catalonia (Barcelona, Girona, 

Lerida, Tarragona), Insulele Baleare.
Program de lucru cu publicul: luni–

vineri, 09.00–17.00 (09.00–14.00 depunere 
cereri;  15.30–16.30 eliberare documente).

Consulatul General al 
României la Sevilla
Adresa: Avenida Manuel Siurot, nr. 30, 41013 
Sevilla

Tel.: +34 954 233 243; +34 954 624 070; +34 
954 230 947; +34 954 624 053

Fax: +34 954627108
E-mail: secretariat@cgrosevilla.e.telefo-

nica.net
Web: http://sevilla.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau acci-

dente rutiere +34 648212169
Jurisdicție: Andaluzia (Huelva, Cádiz, 

Málaga, Sevilla, Córdoba, Jaén, Granada), 
Regiunea Murcia , Ceuta, Melilla.

Program de lucru cu publicul: luni–vineri 
(09.00–14.00 depunere cereri, 15.30–16.30 eli-
berare documente).

Consulatul General al 
României la Bilbao
Adresa: Plaza Circular, nr. 4, 48001 Bilbao

Tel.: +34 944245177
Fax: +34 944245405
E-mail: cgrumaniabilbao@telefonica.net
Web: http://bilbao.mae.ro

Telefon de urgență: cazuri de deces sau acci-
dente rutiere +34 608956278

Jurisdicție: Ţara Bascilor (Alava, Guipuzcoa, 
Viscaya), Navarra, La Rioja, Principatul Asturia, 
Cantabria, Galicia (La Coruña, Lugo, Orense, 
Pontevedra).

Program de lucru cu publicul: luni–joi 
(09.30–14.30  depunere cereri, 16.00–17.00 eli-
berarea documentelor); vineri (09.30–11.30 
preluare cereri și eliberare documente pentru 
minorii aflați sub tutela autorităților spani-
ole, 11.30–13.00 depunerea jurământului de 
credință pentru obținerea cetățeniei române, 
14.00–15.30 oficiere căsătorii, probleme cetățe-
nie, audiențe etc.- cu programare, 15.30–16.30 
vize - cu programare).

Consulatul României la Zaragoza
Adresa: C/ Camino de Las Torres, nr. 24, 50008 
Zaragoza (Intrare pentru public: prin spatele 
clădirii, fostul sediu al INEM)

Tel: +34 976481429
Fax: +34 976481779
E-mail: consulat@zaragoza.ro
Web: http://zaragoza.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau acci-

dente rutiere +34 663814474
Jurisdicție: Comunitatea Autonomă Aragon–

provinciile Zaragoza, Huesca și Teruel.
Program de lucru cu publicul: luni–vineri 

(9.00–14.00 depunere cereri, 16.30–17.00 elibe-
rare documente).

Consulatul României la 
Castellón de la Plana
Adresa: Avenida de Valencia, nr. 144, 12006 Cas-
tellón de la Plana (esq. con Rambla de la Viuda)

Tel.: +34 964216172; +34 964206764;  
+34 964216171; +34 964203331; +34 964203234

Fax.: +34 964257053
E-mail: secretariat@consulatcastellon.e.te-

lefonica.net
E-mail (informaţii servicii consulare): info@

consulatcastellon.e.telefonica.net

Web: http://castellon.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau acci-

dente rutiere +34 677842467
Jurisdicție: Comunitatea Valenciană–pro-

vinciile Valencia, Castellón și Alicante.
Program de lucru cu publicul: luni–joi 

(09.00–13.30 depunere cereri, 15.00–16.30 
eliberare documente); vineri (09.00–11.30 
preluare documente, 12.00–13.00 eliberare 
documente, 14.00–15.30 oficiere căsătorii, pro-
bleme cetățenie, audiențe etc.–cu programare, 
15.30–16.30 vize - cu programare).

Consulatul României la Ciudad Real
Adresa: C/ Mata, nr. 37, 13004 Ciudad Real

Tel.: +34 926226825
Fax: +34 926231170
E-mail: ciudadreal@mae.ro
Web: http://ciudadreal.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau acci-

dente rutiere +34 609513790
Jurisdicție: Castilla-La Mancha (Toledo, 

Ciudad Real, Albacete, Cuenca, Guadala-
jara),  Extremadura (Caceres, Badajoz).

Program de lucru cu publicul: luni–vineri 
(09.00–14.00 depunere cereri, 16.00–17.00 eli-
berare documente); vineri, 14.00–17.00, pot 
fi programate audienţe, oficieri căsătorii, 
depuneri jurământ, vizite penitenciare etc.

Viceconsulatul României la Almeria
Adresă: Carretera Huércal de Almería, nr. 46, 
04009 Almería

Tel.: +34 950 625963; +34 950 624769
Fax: +34 950 145217
E-mail: almeria@mae.ro; contact@informa-

tiiconsulare.ro
Web: http://almeria.mae.ro
Telefon de urgență: cazuri de deces sau acci-

dente rutiere +34 682 733 408
Jurisdicție: Almeria
Program de lucru cu publicul: luni–joi 

(09.00–14.00 depunere cereri, 16.30–17.00 eli-
berare documente).

INSTITUŢII ALE STATULUI ROMÂN ÎN SPANIA

Numărul șomerilor a scăzut cu peste 13.000 în luna 
iunie și a ajuns la un nivel minim al ultimilor șapte ani

Foto: glsa.ro
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Pe data de 4 martie 2016, „Ansamblul Mândrii Românași” a dat 
startul cursurilor de dansuri populare românești pentru copii 
și adulți din Spania.

Pentru a ajuta la păstrarea valorilor și tradițiilor culturale 
românești este nevoie ca și tu să te implici în acest proiect al 
Grupului „Mândrii Românași”. Prin desfășurarea acestor cursuri 
de dans se dorește întărirea relațiilor între românii aparținători 
ai comunității românești din Spania și realizarea unei strânse 
legături sufletești între românii aceleiași țări, dar din regiuni 
diferite ale României.

Dacă te vei alătura, vei face și tu parte din „Ansamblul 
Mândrii Românași” care cuprinde grupe formate din copii de 
diferite vârste și grupe pentru adulți. Vârsta minimă pentru 
copii este de 3 ani.

Pentru început, cursurile vor avea loc în orașul Alcalá de 
Henares, adresa Calle Chinchon, nr. 409, provincia Madrid, 
programate în ziua de vineri, între orele 17:00–20:00. Costul 
cursurilor de dans este de 20 euro/pe lună/persoană.

„Ansamblul Mândrii Românași” îi invită și îi așteaptă pe toți 
românii pasionați de muzica și dansul popular românesc să se 
alăture acestui proiect sub sloganul „Haideți în pași de dans, să 
fim Mândrii Românași!”

Înscrierile se pot face la adresa de e-mail:
mandriiromanasi@gmail.com sau la telefon 633307958.

De asemenea, așteptăm mesajele tale pe pagina oficială de 
Facebook Mândrii Românași.

Vă așteptăm cu drag!

Grupul „Mândrii Românași” 
organizează Cursuri de Dansuri 
Populare Românești în Spania

Sute de pasionaţi ai artelor vizu-
ale sunt așteptaţi, în perioada 
19-28 august, la Vama Veche, la 
a VII-a ediţie a celui mai mare 
festival internaţional de arte 
vizuale din România, „Vama 
sub lumini de Oscar”, infor-
mează AGERPRES.

Vor avea loc cursuri, semina-
rii și ateliere practice gratuite 
pentru pasionaţii de film, foto-
grafie, pictură, sculptură, teatru 
și muzică, precum și expoziţii, 
proiecţii de film și concerte în 
aer liber. Cursanţii înscriși la 
festival sunt provocaţi să înveţe 
cât mai multe tehnici noi, iar 
la final participantul cu cele 
mai bune rezultate va câștiga 
trofeul VSLO 2016.

„Ne bucurăm că, deși am 
avut mari provocări, reușim 
să ducem mai departe spiri-
tul festivalului, spre bucuria 
celor care iubesc fotografia, fil-
mul, teatrul, pictura, sculptura 
sau muzica. În acest an, „Vama 

sub lumini de Oscar” înseamnă 
pasiune și artă, înseamnă cur-
suri complexe, seminarii și 
ateliere practice cu lectori de 
top români și străini. Una din-
tre noutăţile acestei ediţii este 
campania „Primește și dă mai 
departe”, la care sunt provo-
caţi să participe toţi cei care 
vor să se înscrie la cursuri. Ce 
presupune? Este foarte sim-
plu. Dăruiește ceva cuiva și 
vei primi din partea noas-
tră o experienţă culturală de 
neuitat. Primește de la noi o 
săptămână culturală gratuită și 
dă mai departe altceva. Dăru-
iește o carte, donează o farfurie 
de mâncare unui om căruia 
îi e foame, fă fericit un copil 
dăruindu-i o jucărie, ajută un 
bătrân să facă piaţa, donează 
sânge, îndeplinește visul cuiva. 
Scrie pe scurt povestea și tri-
mite-o la noi, iar în schimb îţi 
dăruim această săptămână ală-
turi de noi la Vama sub lumini 

de Oscar!”, a declarat, potrivit 
sursei citate, directorul festi-
valului, Cătălin Rudolf.

Temele alese în acest an la 
secţiunea Fotografie sunt modă 
stradală, fotografie de nuntă, 
fotografie de scenă, fotografie 
de nud, de stradă, manipularea 
imaginii în Photoshop, foto-
jurnalism, fotografie pe film, 
fotografie de portret. Printre 
invitaţii speciali se vor afla 
Olav Urdahl, editor princi-
pal al celui mai mare ziar de 
știri din Norvegia, și Micha 
Bruinvels, directorul World 
Press Photo Contest.

Secţiunea Film înseamnă 
cursuri și ateliere practice în 
domenii precum producţie 
video, regie, iluminare, sunet și 
editare. Participanţii vor avea 
de făcut un documentar, fiind 
coordonaţi în permanenţă de 
o echipă de profesioniști din 
domeniu — Veaceslav Cebo-
tari, Andrei Băltăreţu-Iancu 

și Bogdan Petrașcu, se men-
ţionează într-un comunicat.

Cursanţii la secţiunea Pic-
tură și Sculptură vor putea 
participa în acest an la cursuri 
teoretice și practice coordonate 
de Daniel Prapone, artist cu 
numeroase expoziţii internaţi-
onale. La finalul festivalului va 
fi organizată o expoziţie cu cele 
mai bune picturi și sculpturi 
realizate de către participanţi.

Secţiunea de Teatru, pre-
zentă pentru prima dată în 
cadrul festivalului, aduce în 
prim plan teatrul cu păpuși în 
mărime naturală. Cursurile vor 
fi coordonate de compania de 
teatru Lightwave Theatre Com-
pany, scopul final fiind acela 
de a produce o piesă de tea-
tru completă, cursanţii putând 
participa la realizarea scena-
riului și spectacolul propriu-zis, 
iar reprezentaţia finală va avea 
loc pe scena VSLO în ultima 
zi a festivalului.

Tot în cadrul festivalului, 
timp de două zile, sunt progra-
mate cursuri cu instrumente de 
percuţie, cu practică intensivă. 

„Începută în 2010, povestea fes-
tivalului este „scrisă”, an de an, 
în miile de imagini realizate 
de către pasionaţii de fotogra-
fie și film la Vama Veche. În 
prezent, festivalul „Vama sub 
lumini de Oscar” este cel mai 
mare festival de arte vizuale 
din România și adună an de 
an sute de pasionaţi de arte 
vizuale atât din ţară, cât și din 
străinătate”, mai spune sursa 
citată.

„Vama sub lumini de Oscar”–festival internațional 
ce reunește sute de pasionați ai artelor vizuale

Foto: bewhere.ro
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Cum se cere o 
programare la 
Spitalul Universitar 
din Torrejón?

Tot ce trebuie să știi despre 
arsurile gastrice. Care sunt 
cauzele și alimentele interzise?

În Comunidad de Madrid, oricine are drep-
tul să aleagă liber spitalul în care dorește 
să fie îngrijit. Pentru a alege Spitalul Uni-
versitar din Torrejón, aveţi nevoie doar de 
cardul public de sănătate. Aveţi două vari-
ante: dacă medicul dumneavoastră de 
familie v-a spus că trebuie să vă prezentaţi 
la un specialist la spital, vă va înmâna un 
document numit „Parte de Interconsultas” 
(bilet de trimitere) și o dovadă a solicitării 
de programare, care cuprinde un număr de 
identificare a cererii. Medicul va transmite 
această cerere la Centro de Gestión de Citas 
(Centrul de Programări), de unde veţi fi con-
tactat prin telefon în câteva zile, pentru a 
primi programarea. În acest moment puteţi 
cere să fiţi primit la Spitalul Universitar din 
Torrejón și operatoarea vă oferă programa-
rea cu specialistul de care aveţi nevoie. Dacă 
deja sunteţi îngrijit la un alt spital și doriţi 
să vă prezentaţi la Spitalul Universitar din 
Torrejón, luaţi legătura cu Secţia de Primire 
(Unidad de Admisión) a spitalului respectiv 
și explicaţi că doriţi o programare la Spitalul 
din Torrejón. Angajaţii de la secţia respec-
tivă vor gestiona solicitarea și vă vor înmâna 
biletul de trimitere (Parte de Interconsulta). 
Mai multe informații pe internet www.hos-
pitaldetorrejon.es/eligenos

Se poate întâmpla ca după o masă copioasă să ne confrun-
tăm cu arsuri la stomac. Când acestea se repetă, este posibil să 
semnaleze boli precum gastrita, ulcerul sau refluxul gastroeso-
fagian, conform Adevărul.
De ce apar?
Arsurile gastrice apar pe fondul iritaţiei stomacului, din cauza 
inflamaţiilor, ulceraţiilor sau acidităţii crescute la acest nivel. 
Adesea, se resimt în partea superioară a abdomenului. Sunt 
situaţii când aceste arsuri nu se limitează doar la regiunea gas-
trică, fiind însoţite de senzaţia de arsură acidă care vine spre gât.
Ce boli pot semnala?
Atât gastrita, cât și ulcerul au ca simptom comun arsurile 
gastrice. În vreme ce gastrita este o inflamaţie a stomacului, 
ulcerul produce leziuni la nivelul mucoasei stomacului sau al 
duodenului. Diagnosticul cert este pus după efectuarea unei 
endoscopii digestive superioare. Ambele afecţiuni au cauze 
comune, printre care infecţia cu bacteria Helicobacter pylori 
sau administrarea unor medicamente (antiinflamatoare). Atât 
gastrita, cât și ulcerul se agravează sub acţiunea unor factori 
precum fumatul, alcoolul și stresul, mai spune sursa citată.
Ce alimente sunt permise și interzise?
Unele alimente cresc aciditatea gastrică, în vreme ce altele 
o scad. Dacă te confrunți frecvent cu această neplăcere, con-
sumă supe de legume, cartofi (fierți, natur), legume sote, 
compoturi, lactate, brânzeturi și pâine veche de o zi. Trebuie 
evitate rântașurile, prăjelile, maioneza, dulciurile concentrate, 
supele sau ciorbele cu carne, afumăturile, smântâna, untura. 
Mâncarea nu trebuie să fie prea caldă sau prea rece.
Sfat:
Dacă arsurile gastrice apar de mai mult de 2 ori pe săptămână, 
consultă medicul!

Temperaturile ridicate din tim-
pul verii pot da ameţeli, senzaţie 
de sufocare, agitaţie, dureri de 
cap, care nu te lasă să pui geană 
pe geană noaptea. Înainte de 
a recurge la pastile pentru a 
alunga insomnia, încearcă 
variante blânde de tratare a 
problemei, informează Click.

Insomnia este cea mai răs-
pândită dereglare a somnului, 
de care suferă circa 30% dintre 
adulţi. Nu doar căldura poate 
să afecteze calitatea somnului, 
ci și stresul, depresia, grijile, 
schimbările de fus orar, în caz 
că te afli în vacanţă în afara 
ţării, bolile de inimă, respira-
torii sau digestive. Înainte de 
a urma orice tip de tratament 
pentru a scăpa de insomnie, 
încearcă să faci unele schim-
bări de stil de viaţă:

Evită să bei cafea, băuturi 
energizante, ceai verde, negru 
sau roșu. Lasă să treacă 2-3 
ore de la cină până la culcare. 
Ai grijă ca masa de seară să 
fie ușoară, pentru a nu îngre-
una procesul de digestie. Alege 
alimente care conţin calciu. 
Laptele cald este excelent 

pentru un somn bun. Are 
triptofan, bun în stimularea 
secreţiei de serotonină, care 
induce o stare de bine, elimină 
stresul, durerile de cap. Rela-
xează-te făcând baie și pune în 
apă câteva picături de uleiuri 
esenţiale cu efect calmant. Efici-
ente contra insomniei sunt cele 
de levănţică, valeriană, busu-
ioc, coriandru, ienupăr, salvie, 
trandafir. Stabilește o oră la 
care să mergi la culcare și ai 
grijă să fie aceeași în fiecare 
seară. Cu timpul, vei adormi 
mai ușor, pentru că organis-
mul își va crea un ritm propriu.

Cele mai bune plante în 
combaterea insomniei sunt 

rădăcina de valeriană, lavanda, 
mușeţelul, passiflora, busuio-
cul. Când nu poţi să dormi te-ar 
mai putea ajuta un ceai căl-
duţ de mentă, roiniţă, sulfină, 
seminţe de mărar, fenicul. Le 
poţi folosi în amestec sau sepa-
rat, îndulcite cu puţină miere 
sau simple.
Passiflora
Şi Passiflora este o plantă bună 
pentru alungarea insomniei. 
Sunt de ajuns 2 cești de ceai, 
dar se pot folosi și 30 de picături 
de tinctură de floare dizolvate 
în puţină apă.
Valeriana
Te pregătește pentru somn și 
valeriana. Un vârf de cuţit de 

pulbere de valeriană luat de 
3 ori pe zi, îţi garantează un 
somn odihnitor. Dacă preferi 
ceaiul, ai nevoie de o lingu-
riţă de plantă la 200 ml de apă 
clocotită.
Mușețelul
Dintre toate plantele care 
alungă insomnia, mușeţelul 
este cel mai cunoscut pen-
tru efectele de liniștire și de 
eliminare a tensiunii care se 
acumulează de-a lungul zilei. 
Infuzia se face adăugând 2 căni 
de apă clocotită peste două 
linguriţe de plantă. O lași 15 
minute, acoperită, pentru a 
păstra uleiurile volatile.
Teiul
Conform sursei citate, la fel 
de bună este și infuzia de tei 
băută înainte de culcare. Pune 
o cană de apă fiartă peste 1-2 
linguriţe de flori de tei uscate. 
După 10-15 minute, timp în 
care păstrezi vasul acoperit și 
scufundat în apă rece, pentru 
a se răci, îl poţi strecura și bea.
Atenție!
Femeile însărcinate pot bea 
seara infuzie de tei, de muș-
eţel ori o cană de lapte cald.

Nu poți să dormi vara? Cum poți să 
combați insomnia fără medicamente?

Spitalul Universitar din Torrejón prevede 
asistarea a 10.000 de nașteri în următoarele 
săptămâni, în apropierea celei de-a cincea 
aniversări. Spitalul din Comunitatea Madrid, 
deschis în septembrie 2011, a devenit o refe-
rinţă în ceea ce privește Nașterea Respectată 
în Spania și, în același timp, spitalul prefe-
rat de către multe femei pentru a naște. În 
prezent, doar spitalele foarte mari ale Comu-
nităţii Madrid asistă mai multe nașteri decât 
cel din Torrejón.

Spitalul se bazează pe o filozofie centrată 
pe faptul ca părinţii să aibă o experienţă uma-
nizată și respectată a acestui proces fiziologic 
unic, asistat într-un spital, dar care nu are 
legătură cu nici o boală: nașterea.

Centrul din Madrid a fost deschis în sep-
tembrie 2011 cu șase camere de naștere unde 
mamele trec prin procesul de dilatare și nasc 
fără a fi nevoie sa fie mutate, oferindu-li-se 
intimitatea și confortul necesar pentru a face 
faţă nașterii copilului în condiţii de siguranţă 
și cu posibilitatea de a utiliza bazinul de naș-
tere în apă, în cazul în care doresc.

De-a lungul acestor ani, Programul de 
Naștere Respectată a atras mame din toată 
Spania, care au venit în Torrejón din dorinţa 
de a avea o naștere respectată. Această creștere 
constantă a persoanelor interesate de filozofia 
noastră de îngrijire ne-a condus, un pas mai 
aproape, înspre încercarea de a atinge exce-
lenţa: amenajarea a două noi săli de naștere 
unde mamele pot da naștere într-un mediu 

cât mai asemănător unei case, dar cu sigu-
ranţa oferită de un spital.

Până în prezent, aproximativ 10.000 de mame 
au ales în mod liber să fie asistate în sălile de 
naștere din Torrejón pentru a aduce pe lume 
bebelușii lor și pentru a se putea bucura de ei 
într-un mediu cu îngrijiri medicale excelente, 
respectându-se în totalitate deciziile părinţilor 

și dispunând de înaltă tehnologie, gata de uti-
lizare, dacă este necesar.

În plus, spitalul pune la dispoziţia oricui 
dorește să vizualizeze datele privind activitatea 
în domeniul Nașterilor pe pagina sa web: http://
www.hospitaldetorrejon.es/especialidad-interna/
indicadores-de-calidad-programa-parto-respe-
tado/4/46/.

Spitalul Universitar din Torrejón va asista 
10.000 de nașteri în următoarele săptămâni

Foto: Spitalul Universitar din Torrejón

Foto: biaplant.ro
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PMP solicită Guvernului Româ-
niei corectarea de urgenţă a 
carenţelor prevederilor legale 
privind votul românilor din 
străinătate, astfel încât aceș-
tia să se poată înscrie online 
în Registrul Electoral, iar sec-
ţii suplimentare de vot să fie 
înfiinţate prin ordin al MAE.

PMP cere modificarea art. 4, 
alineat 1 din Legea nr. 288/2015 
privind votul prin corespon-
denţă, astfel încât românii din 
străinătate să se poată înscrie 
online în Registrul Electoral, 
informează Mediafax.

„Conform prevederilor 
actuale, cetăţenii români din 
străinătate care vor să voteze 
prin corespondenţă trebuie să 
parcurgă o procedură dificilă 
și demotivantă: să descarce de 
pe internet cererea de înscriere 
în Registrul Electoral, să o 
completeze, să atașeze docu-
mentele care atestă reședinţa 
sau domiciliul și să depună setul 
de documente personal sau să 
le transmită prin poștă la repre-
zentanţele MAE din statul în 
care locuiesc. În condiţiile în 
care cererea de înscriere se des-
carcă electronic de pe site-ul 
MAE, de ce nu ar fi posibilă 
scanarea și transmiterea tutu-
ror documentelor necesare în 
format electronic?”, argumen-
tează președintele executiv al 
PMP, Eugen Tomac, într-un 
comunicat.

El cere și modificarea art. 23 
alineat 3 din Legea nr. 208/2015 
privind alegerea Senatului și 
a Camerei Deputaţilor, pre-
cum și pentru organizarea 
și funcţionarea Autorităţii 
Electorale Permanente, astfel 

încât să poată fi înfiinţate sec-
ţii suplimentare de vot prin 
ordin al Ministrului Afaceri-
lor Externe în toate localităţile 
unde sunt comunităţi nume-
roase de români.

„În prezent, legea prevede 
posibilitatea înfiinţării de sec-
ţii de votare doar la ambasade, 
consulate și filiale ICR sau acolo 
unde acest lucru este solicitat 
de cel puţin 100 de români, 
care trebuie să parcurgă pro-
cedura greoaie de înscriere în 
Registrul Electoral. Prin urmare, 
putem să evaluăm că cei apro-
ximativ un milion de cetăţeni 
români din Regatul Spaniei vor 
avea la dispoziţie 10 secţii de 
votare, spre deosebire de cele 
38 de secţii de votare de la ale-
gerile prezidenţiale din 2014. 
Iar cei peste un milion de cetă-
ţeni români din Italia vor avea 
la dispoziţie 9 secţii de votare, 
în comparaţie cu cele 51 de 
secţii deschise la alegerile pre-
zidenţiale din 2014”, explică 
liderul PMP.

El arată că se impune și 
modificarea art. 51, alineat 
6 din Legea 208/2015 pri-
vind alegerea Senatului și a 
Camerei Deputaţilor, precum 

și pentru organizarea și func-
ţionarea Autorităţii Electorale 
Permanente, conform căruia 

„secţiile de votare din străinătate 
organizate în afara misiunilor 
diplomatice și a oficiilor con-
sulare, secţiilor consulare și 
institutelor culturale din stră-
inătate ale României își pot 
exercita dreptul de vot numai 
alegătorii înscriși în listele 
electorale permanente”, ast-
fel încât și românii care nu s-au 
înscris în Registrul Electoral 
să poată vota, în baza listelor 
suplimentare.

O altă schimbare cerută 
vizează modificarea art. 5 ali-
neat 3 din Legea 288/2015 
privind votul prin corespon-
denţă, astfel încât alegătorii să 
își poată verifica înscrierea în 
Registrul Electoral imediat și 
în mod permanent.

În prezent, Legea stipulează 
faptul că cetăţeanul român 
își poate verifica înscrierea 
în Registrul Electoral doar 
după finalizarea perioadei de 
înscriere. Utilitatea acestei pre-
vederi este nulă, în condiţiile 
în care aceeași lege prevede, 
în mod contradictoriu, faptul 
că, în caz de eroare, cetăţeanul 

român poate depune o altă 
cerere în Registrul Electoral 
doar în cadrul perioadei de 
înscriere, argumentează cei 
de la PMP.

„PNL și PSD trebuie să își 
recunoască erorile și să își 
asume consecinţele. Cele două 
legi reflectă incapacitatea celor 
două partide de a-și asuma res-
ponsabilităţi majore și de a-i 
trata onorabil pe românii din 
străinătate, un electorat pe care 
nu îl pot manipula, nici cum-
păra. PNL și PSD au elaborat 
niște legi proaste și, culmea, 
atunci când le-au adoptat, 
s-au și felicitat pentru „suc-
ces”. Sunt niște legi făcute în 
batjocură, care demonstrează 
o dată în plus dispreţul celor 
două partide faţă de românii din 
străinătate. Fără modificarea 
cel puţin a celor mai importante 
deficienţe ale acestora, conse-
cinţele la următoarele alegeri 
vor fi dezastruoase”, a conchis 
Eugen Tomac, conform sur-
sei citate.

Premierul Dacian Cioloș 
a declarat că își propune ca 
ordonanţa de urgenţă privind 
votul în diaspora să fie pusă 
în consultare publică până la 
sfârșitul lunii august, aceasta 
urmând să corecteze deficien-
ţele legii actuale care pot duce 
la restricţii mai mari decât în 
anii trecuţi.

Un număr de 3.613 români 
s-au înscris în Registrul Electo-
ral, din care 2.913 au menţionat 
opţiunea pentru votul prin 
corespondenţă, iar 700 au 
optat pentru votul în secţiile de 
votare, a anunţat recent Auto-
ritatea Electorală Permanentă.

PMP cere modificarea prevederilor din lege care 
îngrădesc dreptul la vot al românilor din diaspora

Bogdan Olteanu a demisionat luni din funcţia de viceguver-
nator al Băncii Naţionale a României, după ce a fost reţinut de 
DNA și plasat în arest la domiciliu de instanţa supremă, fiind 
acuzat că ar fi primit de la omul de afaceri Sorin Ovidiu Vîntu 
un milion de euro pentru a-și folosi influenţa, informează 
Mediafax. Avocatul lui Bogdan Olteanu a confirmat faptul 
că fostul președinte al Camerei Deputaţilor a demisionat din 
funcţia de viceguvernator al BNR. Conform sursei citate, Bog-
dan Olteanu a fost eliberat după 24 de ore de la reţinerea sa 
de către DNA pentru o acuzaţie de trafic de influenţă care ar 
fi avut loc în 2008, în perioada când deţinea funcţia de preșe-
dinte al Camerei Deputaţilor. Olteanu este acuzat că ar fi primit 
un milion de euro de la Sorin Ovidiu Vîntu pentru a-l susţine 
în funcţia de guvernator al Deltei pe jurnalistul Liviu Mihaiu. 
Acesta a fost plasat în arest la domiciliu de judecătorii instanţei 
supreme. „E un moment greu. E un moment trist și o perioadă 
foarte tristă, sper să se termine cât mai repede. Doresc să obţin 
achitarea cât mai rapid pentru a reîncepe o viaţă normală. 
Până la acel moment voi face ceea ce onoarea și respectul faţă 
de instituţia din care am făcut parte îmi cere. Voi transmite 
cât de rapid demisia mea din conducerea Băncii Naţionale și 
voi urma să îmi susţin cauza în justiţie”, a declarat fostul preșe-
dinte al Camerei Deputaţilor la ieșirea din arest.

Participarea românească la a 48-a ediţie a Olimpiadei Interna-
ţionale de Chimie, desfășurată în perioada 23 iulie – 1 august, 
la Tbilisi, Georgia, a adus o surpriză plăcută. Rezultatul, trei 
medalii de aur și o medalie de argint, este cel mai bun din 
istoria participării românești la această competiţie, plasează 
România pe locul I în Europa și pe locul al II-lea în lume în 
clasamentul neoficial al ţărilor participante, informează Liber-
tatea. Cei trei elevi români medaliaţi cu aur sunt Andrei Iliescu 
(absolvent al Liceului Internaţional de Informatică din Bucu-
rești), Paul Haidu-Gerea (clasa a XI-a/Colegiul Naţional „Mircea 
cel Bătrân” din Constanţa), premiat cu „argint” în 2015, și Robert 
Cristian Râclea (clasa a XII-a/Colegiul Naţional „Vasile Alecsan-
dri” din Galaţi). De asemenea, lui Andrei Iliescu, laureat cu aur 
și la ediţia anterioară, i-a fost decernat premiul IUPAC (The 
International Union of Pure and Applied Chemistry–Uniunea 
Internațională de Chimie Pură și Aplicată) pentru cel mai mare 
punctaj din concurs. Medalia de argint a fost obţinută de Ale-
xandra Dima, elevă în clasa a XI-a la Liceul Internaţional de 
Informatică din București. La ediţia din acest an au fost pre-
zenţi 264 de competitori din 75 de ţări, mai spune sursa citată.

România: Locul I în Europa 
la Olimpiada de Chimie

Viceguvernatorul BNR, 
Bogdan Olteanu a demisionat

Foto: exclusivenews.ro
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Garda Naţională de Mediu 
(GNM) a efectuat, în pri-
mele șase luni ale anului, un 
număr de 21.331 acţiuni de 
control la nivel naţional, în 
urma cărora au fost aplicate 
1.176 de amenzi, în valoare de 
22,027 milioane de lei, potri-
vit datelor instituţiei publicate 
pe propria pagină de internet, 
informează AGERPRES.

Potrivit statisticii, în inter-
valul ianuarie — iunie 2016, 
comisarii GNM au dispus apli-
carea a 649 de avertismente, 98 
de acţiuni de sistare a activităţii, 
21 de propuneri de suspendare 
acorduri și autorizaţii de mediu 
și 34 de sesizări penale.

Numai la nivelul lunii iunie, 
Garda de Mediu a întreprins 

3.439 de controale în domeniul 
controlului poluării, biodiver-
sităţii, biosecurităţii și ariilor 
protejate, fiind aplicate 170 de 
amenzi în valoare de aproape 
3,15 milioane lei.

Din totalul acţiunilor de 
control raportate, 2.646 au 
fost efectuate în domeniul 

controlului poluării, iar 793 
în domeniul biodiversităţii, 
biosecurităţii și ariilor prote-
jate. În același timp, în iunie, 
comisarii GNM au aplicat 98 
de avertismente, 16 dispoziţii 
de sistare a activităţii, 5 pro-
puneri de suspendare acorduri 
și autorizaţii de mediu și 9 

sesizări penale, mai spune sursa 
citată. Conform GNM, auto-
rităţile administraţiei publice 
locale se ocupă de salubrizarea 
localităţilor la nivelul comu-
nelor, orașelor, municipiilor, 
judeţelor și al sectoarelor muni-
cipiului București, iar serviciul 
de salubrizare are în atribu-
ţii, printre altele: măturatul, 
spălatul, stropirea și întreţine-
rea căilor publice, curăţarea și 
transportul zăpezii de pe căile 
publice și menţinerea acestora 
în funcţiune pe timp de polei 
sau de îngheţ, colectarea sepa-
rată și transportul separat al 
deșeurilor municipale și cele 
provenite din activităţi comer-
ciale și instituţii, dezinsecţia, 
dezinfecţia și deratizarea.

Garda de Mediu a aplicat amenzi în valoare de 
aproximativ 22 milioane de lei, în primele 6 luni din 2016

Foto: keyword-suggestions.com



Nr. 174 4 august 2016  | 7www.periodicoelrumano.es

 facebook.com / PeriodicoRumano ACTUALITATE

J&L

Pladur�–�13 mm
1.69€�/�m2

Montantes�–�3m
1.50€�/�ud.

Canal�–�3m
1.20€�/�ud

Yeso negro
1.10€�/�sac

C irca 10.000 de români 
pot beneficia de bani 
pentru construirea de 

locuinţe noi sau renovarea cu 
materiale ecologice prin pro-
gramele „Casa Verde și Casa 
Verde Plus”, lansate în con-
sultare publică, a declarat 
ministrul Mediului, Cristi-
ana Pașca-Palmer, informează 
Adevărul.

„În acest mandat, am vrut 
să punem în România niște 
măsuri concrete prin care să 
stimulăm o tranziţie către 
economia verde. Ori econo-
mia verde înseamnă că avem 
mediul în centrul creșterii eco-
nomice. Programul Casa Verde 
Plus atinge un domeniu impor-
tant pentru că materialele de 
construcţii au o amprentă de 
carbon mare, în general. O casă 
ecologică este mult mai ieftină”, 
a spus Cristiana Pașca-Palmer.

Ministrul Mediului a subli-
niat că programul „Casa Verde” 
este unul prin care atât cetăţenii, 
cât și autorităţile publice, per-
soanele juridice pot să acceseze 
acest suport financiar pentru 
a-și schimba sistemul de încăl-
zire pe panouri fotovoltaice, pe 
panouri solare.

„Casa Verde Plus” vine și 
completează și cu subvenţii 
pentru materiale de construc-
ţie ecologică, pentru sisteme 
de izolaţie a casei cu materiale 
ecologice. Programul integral 
are 198 milioane de lei, dintre 
care 93 de milioane sunt pentru 
programul clasic, de înlocu-
ire a sistemelor de încălzire 
și 45 milioane lei pentru par-
tea de materiale de construcţie 
ecologică. Pentru persoanele 
fizice, banii alocaţi prin pro-
gram ar putea ajunge pentru 

circa 10.000 de persoane. O 
persoană fizică poate primi 
o finanţare de 6.000 de lei 
pentru achiziţia unor pano-
uri solare care să asigure apa 
caldă menajeră, adică 100% din 
costuri. În cazul achiziţiei unei 
pompe de căldură, finanţarea 
ajunge la 8.000 de lei, adică 
70-80% din costurile totale 
pentru că panourile solare 
vor putea fi finanţate în pro-
porţie de 100%. Asociaţiile de 
locatari nu vor putea, încă, să 
acceseze acest program pentru 

că este o interpretare juridică 
din cauza căreia nu o pot face. 
Lucrăm și la aceasta”, a preci-
zat ministrul Mediului.

Conform ghidurilor aflate 
în dezbatere publică, pro-
iectele finanţate prin „Casa 
Verde Plus” vor include, pe 
lângă sistemele de încălzire, 
optimizarea energetică prin 
folosirea de materiale cu 
amprentă redusă de carbon, 
sisteme de acoperișuri verzi, 
sisteme de eficientizare a consu-
mului de resurse și sisteme de 
iluminat ecologice, mai spune 
sursa citată.

Potrivit ministrului, românii 
care vor să acceseze aceste pro-
grame trebuie să se înscrie la 
Agenţia pentru Protecţia Mediu-
lui de pe raza judeţului unde 
locuiesc și să întocmească un 
dosar. Angajaţii de la Admi-
nistraţia Fondului de Mediu 
vor analiza dosarul, apoi va fi 
semnat un contract cu viito-
rul beneficiar, care va avea la 
dispoziţie un an pentru a achi-
ziţiona sistemul și a depune 
facturile pentru decontare. 
Finanţarea va fi acordată pe 
principiul „primul venit, pri-
mul servit”.

Câţi bani le oferă Guvernul românilor care își construiesc 
sau își renovează casele cu materiale ecologice

Foto: vanguardia.com

După ce s-au opus unei legi a amnistiei și grațierii, liberalii au 
lansat în spațiul public un proiect de lege prin care condamnații 
cu pedepse mici să aibă parte de un regim mai lejer de execu-
tare al pedepsei, conform Libertatea. Astfel, cei cu condamnări 
până în doi ani ar urma să beneficieze de executarea la domici-
liu a pedepsei, cu supraveghere electronică, respectiv brăţară, 
iar cei cu pedepse până în trei ani, de muncă în folosul comu-
nităţii, executarea pedepsei urmând să se realizeze sâmbăta 
și duminica, în centre specializate, altele decât penitenciarele. 
Măsurile alternative pentru executarea pedepselor privative 
de libertate nu se aplică pentru infracţiuni comise cu violenţă, 
infracţiuni de serviciu, corupţie sau infracţiuni conexe sau celor 
care au profitat de neputinţa fizică sau psihică a altor persoane. 
Liberalii vor ca această lege să fie discutată și cu ministrul Jus-
tiției Raluca Prună și nu exclud promovarea ei ca Ordonanță de 
Urgență. Sursa citată menţionează că în Parlament există mai 
multe propuneri legislative care, unele prevăd amnistia și grați-
erea, iar altele reducerea sau reîncadrarea unor pedepse.

Se schimbă regulile pentru 
infractorii cu pedepse mici

Foto: nineoclock.ro
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Proiectul de rectificare bugetară 
prevede majorarea veniturilor 
bugetului general consolidat cu 
2,92 miliarde de lei și a chel-
tuielilor bugetului general 
consolidate tot cu 2,92 mili-
arde de lei. Documentul are în 
vedere suplimentarea fondu-
rilor alocate pentru sănătate 
și învăţământ, sumele nece-
sare pentru aplicarea măsurilor 
legislative adoptate în cursul 
anului curent și fondurile pen-
tru continuarea proiectelor de 
investiţii fezabile, fiind asigu-
rate sume la nivelul necesarului 
de lucrări ce se pot efectua 
până la finele anului, infor-
mează Mediafax.

Proiectul, făcut public de 
minister vizează menţinerea 
deficitului bugetar pe anul 2016 
la nivelul de 2,95% din PIB. 
S-au asigurat, 568,6 milioane 
de lei pentru sănătate, din care 
la Ministerul Sănătăţii 297,6 
milioane de lei și la Casa Naţi-
onală de Asigurări de Sănătate 
271 milioane de lei, pentru plata 
salariilor majorate ale persona-
lului medico-sanitar, precum și 
pentru lucrări de reabilitare la 
maternităţi, investiţii la servici-
ile de ambulanţă și UPU/CPU, 
dotare medicamente și mate-
riale sanitare din cabinetele de 
medicină generală și dentară 
din unităţile de învăţământ.

Pentru diferenţele salari-
ale ale personalului didactic 
vor fi alocate 1,01 miliarde de 
lei la învăţământ și alte 2,80 
miliarde de lei pentru asis-
tenţă socială. Agricultura va 
beneficia de 405,3 milioane 
de lei pentru subvenţii pentru 
plata deconturilor la motorină 
trim. II și III 2016 și acordarea 
ajutoarelor de minimis pen-
tru sectorul zootehnic (suma 
s-a asigurat prin redistribu-
ire din bugetul Ministerului 
Agriculturii). 22,5 milioane 

de lei merg la cultură, pen-
tru achiziţionarea operei de 
artă „Cuminţenia Pământu-
lui”. Suma este echivalentă 
celor 5 milioane de euro pe 
care Guvernul i-a alocat din 
totalul de 11 milioane de euro.

Pentru bugetele locale au 
fost alocate: 655 milioane de 
lei pentru cheltuieli de personal 
din învăţământul preuniver-
sitar (597,9 milioane de lei 
diferenţe salariale conform 
Legea 85/2016 și titluri exe-
cutorii); programul „fructe în 
școli” (20,9 milioane de lei); 
cămine de bătrâni (5,4 milioane 
de lei); contribuţii la salari-
zarea personalului neclerical 
(30,8 milioane de lei, majorare 
necesară ca urmare a creșterii 
salariului minim de la 1.050 
de lei la 1.250 de lei).

În proiectul de buget rectifi-
cat au fost incluse 2,3 miliarde 
de lei pentru aplicarea măsu-
rilor legislative adoptate de 
Parlament. Este vorba despre 
majorarea salariilor persona-
lului din autorităţile publice la 
nivelul serviciilor parlamen-
tare, creșterea numărului de 
beneficiari de ajutor social prin 
excluderea alocaţiei de stat pen-
tru copii din veniturile familiei 
la stabilirea ajutorului social; 
diferite majorări de indemni-
zaţii, pensii militare.

Pe ministere, primesc bani 
în plus Ministerul Muncii, 

Familiei, Protecţiei Sociale și 
Persoanelor Vârstnice–2.80 
miliarde de lei; Ministerul 
Finanţelor Publice–Acţiuni 
Generale–613,6 milioane 
de lei; Ministerul Afacerilor 
Interne–367,9 milioane de lei 
din care 182 milioane de lei 
cheltuieli de personal aferente 
organizării alegerilor parlamen-
tare; Ministerul Sănătăţii–297,6 
milioane de lei; Ministerul Edu-
caţiei Naţionale și Cercetării 
Ştiinţifice–265 milioane de lei; 
Autoritatea Electorală Perma-
nentă–55 milioane de lei din 
care: 49,8 milioane de lei pentru 
asigurarea fondurilor necesare 
rambursării cheltuielilor cu 
campania electorală aferentă 
alegerilor locale efectuate de 
partidele politice; Serviciul 
Român de Informaţii–37,7 
milioane de lei în principal 
pentru programe majore de 
achiziţii; Ministerul Afacerilor 
Externe–35,1 milioane de lei 
în principal pentru asistenţă 
pentru dezvoltare (Facilitatea 
Turcia) și cheltuieli de personal; 
Autoritatea Naţională Sanitară 
Veterinară și pentru Siguranţa 
Alimentelor–25 milioane de lei.

Au fost reduse bugetele 
următoarelor instituţii: Minis-
terul Transporturilor, cu 383 
milioane de lei în principal la 
proiectele finanţate din fonduri 
externe nerambursabile afe-
rente perioadei de programare 

bugetară a Uniunii Europene 
2007-2013. De asemenea, au 
fost redistribuite sume pentru 
decontarea facilităţilor și gra-
tuităţilor de transport de care 
beneficiază anumite categorii 
sociale (100 milioane de lei), 
pentru proiectele de investiţii 
finanţate din fonduri externe 
rambursabile (46,7 milioane 
de lei) precum și pentru între-
ţinerea infrastructurii rutiere; 
Ministerul Culturii, cu 194 
milioane de lei în principal la 
proiectele finanţate din fonduri 
externe nerambursabile; Minis-
terul Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale, cu 168,4 milioane de 
lei în principal la proiectele de 
investiţii finanţate din fonduri 
externe nerambursabile afe-
rente perioadei de programare 
bugetară a Uniunii Europene 
2014-2020. De asemenea, au 
fost redistribuite sume pentru 
plata deconturilor la moto-
rină trimestrul II și III 2016 
și acordare ajutoare de mini-
mis pentru sectorul zootehnic; 
Ministerul Dezvoltării Regio-
nale și Administraţiei Publice, 
cu 130,8 milioane de lei; Minis-
terul Finanţelor Publice, cu 47,9 
milioane de lei. Proiectul de rec-
tificare a fost realizat în urma 
discuţiilor purtate cu reprezen-
tanţii ordonatorilor principali 
de credite ai bugetului de stat 
și bugetelor asigurărilor soci-
ale, mai spune sursa citată.

Proiect de rectificare bugetară: Bani în plus pentru 
sănătate și învăţământ la rectificarea bugetară

Foto: nineoclock.ro

TRIMITERIA

TRIMITE BANI ÎN ROMÂNIA
Plata în EURO/USD/RON

reducere cu acest cod promoțional*: 

*Promoție valabilă pentru clienții noi

Edilii din toată țara pot solicita finanțare pentru realizarea 
gratuită a lucrărilor de înregistrare sistematică în cadrul Pro-
gramului Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023. 
Procedura de alocare a sumelor a fost publicată deja în Moni-
torul Oficial, informează Libertatea.

Conducerea Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate 
Imobiliară (ANCPI) a stabilit, recent, sumele care pot fi plătite 
primăriilor din veniturile proprii pentru realizarea gratuită a 
cadastrului general. Astfel, fiecare unitate administrativ-terito-
rială (comună, oraș, municipiu) va putea primi, dacă solicită, în 
2016, până la 135.000 de lei. Modalitatea prin care primarii pot 
ajunge în posesia acestor sume a fost stabilită în două ghiduri 

„Ghidul primarului pentru desfășurarea lucrărilor de înregis-
trare sistematică a imobilelor pe sectoare cadastrale” și „Ghidul 
privind alocarea sumelor pentru contractele de finanțare 
încheiate între OCPI și UAT privind serviciile de înregistrare sis-
tematică”, care sunt publicate pe pagina de internet a ANCPI.

Programul Naţional de Cadastru și Carte Funciară 2015 
– 2023 prevede înregistrarea gratuită a tuturor imobile-
lor – terenuri, clădiri și apartamente – în Sistemul integrat de 
cadastru și carte funciară. Practic, toate persoanele fizice și 
juridice (inclusiv instituţii) vor beneficia, gratuit, de realizarea 
planurilor cadastrale ale imobilelor, precum și de deschiderea 
cărţilor funciare, mai spune sursa citată.

Primarii din toată țara pot 
cere cadastrarea gratuită

Foto: libertatea.ro
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Alcalá de Henares
Avenida de Daganzo, nr. 21

Tel. 918 816 016
662 160 160

www.restaurantacasa.com

restaurant

Acasă Alcalá
Nunţi Botezuri Mese Festive

Meniul variat cu specific românesc
Servire ireproșabilă ambianța distinsă

2 saloane�–�150 persoane�/�50 persoane
Cort�–�70 persoane, ideal pentru petreceri restrânse
Terasa�–�400 de persoane, ideală atât pentru vară, 

cât și pentru anotimpul rece
Parcare proprie�–�200 de locuri

Părculeţ special amenajat pentru evenimente, ideal pentru fotografi i
Spaţiu special amenajat pentru copii

ALCALÁ
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Infracţiunile de natură judici-
ară care s-au înregistrat de la 
începutul acestui sezon estival 
pe litoralul românesc au scă-
zut cu 28%, iar furturile din 
auto, din societăţi comerciale, 
din camerele de hotel au un 
trend descendent semnificativ 
faţă de anul anterior, infor-
mează un comunicat de presă 
al Inspectoratului General al 
Poliţiei Române (IGPR), con-
form AGERPRES.

Potrivit sursei citate, în acest 
an nu a fost înregistrat niciun 
furt de auto și din analiza infrac-
ţiunilor de furt comise de pe 
plajă, din auto sau din spaţi-
ile de cazare, reiese că multe 
fapte au fost comise pe fondul 
neglijenţei turiștilor. De aseme-
nea, până în prezent nu au fost 
înregistrate infracţiuni cu vio-
lenţă comisă asupra turiștilor. 
Prima serie de poliţiști deta-
șaţi pe litoralul românesc și-a 
încheiat activitatea demarată 
în luna iunie în baza Planu-
lui „Litoral 2016” aprobat de 
ministrul Afacerilor Interne, 
Petre Tobă. IGPR precizează 
că, pentru asigurarea climatu-
lui de siguranţă publică, s-au 
desfășurat acţiuni și controale 
pe linia prevenirii și combaterii 

faptelor ilegale de natură eco-
nomică și a celor cu violenţă. 
De la începutul sezonul estival 
2016, IGPR a dispus măsuri 
suplimentare pe Autostrada 
București — Constanţa, pen-
tru prevenirea producerii unor 
accidente sau blocaje rutiere. 
Dispozitivele de poliţie rutieră 
au fost permanent adaptate 
valorilor de trafic, la sfârșitul 
de săptămână fiind suplimen-
tat numărul poliţiștilor rutieri.

De asemenea, activită-
ţile de fluidizare a traficului 
rutier și de garantare a sigu-
ranţei participanţilor la trafic 
pe raza staţiunilor turistice au 
fost realizate de către efectivele 
Serviciului Rutier Constanţa. 

În această perioadă, au fost 
lansate și campaniile „Sigu-
ranţa Ta, Prioritatea Noastră!”, 

„Fii treaz la volan, când ești la 
mare!”, „Sunt bunurile tale! 
Ai grijă de ele!”, „Copiii nu se 
pierd!”, „Vacanţă în siguranţă” 
etc., care au în vedere infor-
marea turiștilor cu privire la 
mijloacele de luptă antivicti-
mală, fiind vizate prevenirea 
furturilor din camerele de hotel, 
din auto, de pe plajă, a dispa-
riţiilor de minori, a prevenirii 
conducerii autovehiculelor sub 
influenţa băuturilor alcoolice, 
la toate hotelurile și locurile 
de cazare omologate. În locuri 
vizibile au fost afișate materiale 
cu conţinut preventiv, turiștilor 

fiindu-le distribuite pliante și 
brăţări informative.

O atenţie deosebită a fost 
acordată și taberelor școlare 
existente în staţiunile de pe 
litoral, în cadrul cărora s-au 
derulat campanii de prevenire 
în rândul elevilor, de la înce-
putul sezonului estival și până 
în prezent nefiind înregistrată 
nicio faptă de natură penală 
în aceste zone de petrecere 
a vacanţei, arată IGPR, con-
form sursei citate. Activitatea 
de supraveghere a litoralului 
românesc va continua și în luna 
august, cu 140 de poliţiști deta-
șaţi din ţară de la formaţiunile 
de ordine publică, investiga-
ţii criminale și criminalistică.

IGPR: Pe litoral, infracțiunile au tendințe 
descendente semnificative față de anul 2015

Foto: bzv.ro
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Președintele PMP, Traian Băsescu, a declarat într-o emisiune 
televizată, că problema Islamului în Europa trebuie tranșată cu 
fermitate, apreciind că „este o greșeală uriașă” să aperi demo-
crația sacrificând „liniștea propriilor popoare”, informează 
AGERPRES. Traian Băsescu a opinat că Angela Merkel a greșit 
și face în continuare o greșeală din dorința de a fi consecventă 
politic în ce privește imigranții, în condițiile în care realitatea 
dovedește că „soluția culturală” de integrare a musulmanilor „a 
fost un eșec”. El a mai spus că și românii sunt expuși posibilelor 
atentate, referindu-se atât la cei care trăiesc în Europa, cât și în 
țară. „Eu cred că mai devreme sau mai târziu vor apărea acte 
de terorism și în România. Ideea că la noi nu există risc terorist 
e falsă”, a spus Traian Băsescu. De asemenea, fostul șef al sta-
tului a menționat că, deși mulți îl vor judeca pentru ideea sa, 
dacă ar fi în locul Angelei Merkel sau a lui François Hollande, 
ar recurge la măsuri care să afecteze familiile teroriștilor, ast-
fel încât să-i descurajeze pe potențialii atacatori. „Ce aș face în 
locul lui Merkel și Hollande, la orice atac terorist vă expulzăm 
familiile, vă confiscăm averile, toată familia pleacă de unde a 
venit. Nu mai avem altă soluție, soluția culturală a fost un mare 
eșec. Rudele până la gradul trei să fie expulzate în 24 de ore, 
nu din răzbunare, ci pentru a reduce numărul celor care fac 
atentate și să-i faci să se gândească la familiile lor”, a spus Tra-
ian Băsescu, conform sursei citate.

Băsescu–atentate: „Aș 
expulza familiile teroriștilor”

Foto: aktual24.ro

Muzeul de Istorie din Suceava a fost redeschis 
după finalizarea lucrărilor de modernizare și 
reabilitare în valoare de aproximativ 12 mili-
oane de euro. Tot recent a fost redeschisă și 
Cetatea de scaun, care a fost, de asemenea, 
reabilitată și restaurată printr-un proiect în 
valoare de aproximativ 17 milioane de euro. 
Ambele proiecte au beneficiat de fonduri euro-
pene, informează AGERPRES.

Președintele Consiliului Judeţean (CJ) 
Suceava, Gheorghe Flutur, a declarat la festivi-
tatea de deschidere că, în ultimii ani, clădirea a 
suferit un amplu proces de consolidare, moder-
nizare și dotare, suprafaţa acesteia mărindu-se 
de la 3.200 de metri pătraţi la 7.300.

Flutur a reamintit că această clădire a fost 
construită între anii 1901-1903 și a avut ca 
destinaţie iniţială Căpitănia și sediul de Poștă, 
între anii 1918—1968 a fost sediul Prefectu-
rii, iar din 1968 a găzduit Muzeul Bucovinei.

El a arătat că proiectul de modernizare a 
muzeului a fost iniţiat în primul său mandat, în 
2009, și a fost continuat de fosta conducere a 
CJ Suceava din perioada 2012-2016. Ziua des-
chiderii Muzeului de Istorie a coincis cu cea 
a lansării proiectului Luna Diasporei, ce face 
parte din programul anual „Hai în Bucovina!”.

Referindu-se la proiectul Luna Diasporei, 
Flutur a spus că, la Suceava, este prevăzută în 
cursul săptămânii viitoare o întâlnire a repre-
zentanţilor comunităţilor de români din afara 
graniţelor cu cei ai Ministerului de Externe, ai 

Autorităţii Electorale Permanente, ai Ministeru-
lui Turismului, ai autorităţilor publice judeţene 
și ai unor instituţii cu atribuţii în domeniu.

Prezent la evenimentul de la Suceava, pre-
ședintele Regiunii Schwaben, Jürgen Reichert, 
a remarcat caracterul regional, dar și naţional 
al muzeului bucovinean. „Acest muzeu care se 
redeschide prezintă două aspecte, unul regi-
onal și unul naţional. Aspectul naţional se 
referă la întreaga istorie a României, a sta-
tului român, iar istoria regională se referă la 
realizările specifice acestei zone. Muzeul este 
un aspect foarte important al patriei respective. 
Poate că termenul patrie are o altă dimensiune, 
dar înseamnă foarte mult pentru locuitorii ţării 
respective. Patria înseamnă locul în care putem 

să ne dezvoltăm și locul în care ne simţim cel 
mai bine. Muzeul nu înseamnă doar casele 
și documentele, de aceea tuturor celor care 
vizitează acest muzeu le urez să stabilească 
o legătură cu patria. Practic, muzeul repre-
zintă patria lor. Vă felicit pentru munca pe 
care aţi depus-o și urez muzeului să aibă cât 
mai mulţi vizitatori, care să stabilească o legă-
tură cu patria lor și, prin intermediul acestui 
proiect, să vină cât mai mulţi spre patria lor, 
spre sufletul lor”, a spus Reichert.

La rândul său, guvernatorul Regiunii Cernă-
uţi, Oleksandr Fisciuk a declarat că este onorat 
să participe la evenimentul de la Suceava, sub-
liniind că un popor care nu-și cunoaște istoria 
nu are un viitor. „Ceea ce faceţi dumneavoastră 

acum faceţi pentru generaţiile viitoare. Este 
foarte important să păstrăm comoara trecutului, 
să o multiplicăm și să o dăruim generaţiilor 
viitoare”, a spus Fisciuk, adăugând că Ucraina 
trece printr-o perioadă dificilă și a dorit să 
mulţumească atât conducerii judeţului, cât și 
conducerii ţării pentru sprijinul acordat de 
România în această perioadă grea.

Totodată, președintele Consiliului Regional 
Cernăuţi, Ivan Muntean, a transmis salutul 
său și al consilierilor regionali, arătând că și 
Consiliul Regional Cernăuţi face toate efortu-
rile posibile, astfel încât cultura tradiţională 
bucovineană să fie transmisă în toate colţu-
rile Europei.

„Ucraina trece prin momente dificile și poate 
că de aceea nu avem posibilitatea să organi-
zăm manifestări de mare anvergură, așa cum 
astăzi dumneavoastră le realizaţi, se organi-
zează astăzi, aici, dar avem credinţa că acel 
război care are loc acum în Ucraina se va fina-
liza și în viitor noi vom avea o ţară europeană, 
Ucraina, și nu vor fi probleme din punct de 
vedere al graniţelor”, a spus Muntean.

Primarul orașului Cernăuţi, Oleksi Kaspruk, 
a spus cu același prilej că Bucovina este o regi-
une unică prin istoria sa, prin peisajul său, prin 
natura geografică, prin oamenii săi, iar dato-
ria tuturor este de a păstra ceea ce au lăsat 
străbunii. El a subliniat că locuitorii Bucovi-
nei au cu ce să se mândrească și ce să le arate 
turiștilor, mai spune sursa citată.

Suceava: Muzeul de istorie și Cetatea de scaun, redeschise 
oficial după modernizări și restaurări cu fonduri europene

Foto: haipelanoi.ro
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Aproximativ 600 de foști par-
lamentari, dintre care 443 sunt 
foști deputaţi și circa 150 foști 
senatori, vor beneficia din 
august de pensii speciale, 
Guvernul alocând la rectifica-
rea bugetară 20 de milioane 
de lei pentru aceste indemni-
zaţii speciale.

Potrivit proiectului de 
Ordonanţă de urgenţă privind 
rectificarea bugetară pe anul 
2016, Guvernul a alocat 20 de 
milioane de lei pentru aceste 
pensii speciale, 13 milioane la 
Camera Deputaţilor și 7 mili-
oane lei la Senat, în condiţiile 
în care cuantumul indemniza-
ţiei se suportă din bugetul de 
stat și se plătește prin bugetul 
Parlamentului, informează Ade-
vărul. Foștii senatori și deputaţi 
care doresc să beneficieze de 
această indemnizaţie trebuie să 

depună o cere la Secretariatul 
General al Camerei Deputaţi-
lor sau al Senatului, după caz, 
până în acest moment fiind 
depuse aproape 600 de ast-
fel de cereri.

Legea de modificare a 
Statutului deputaţilor și sena-
torilor prin care sunt introduse 
pensiile speciale pentru par-
lamentari a intrat în vigoare 

în luna ianuarie, după ce în 
decembrie președintele Klaus 
Iohannis a promulgat legea.

Foștii senatori și deputaţi 
trebuiau să beneficieze de 
această indemnizaţie speci-
ală din martie, dar Guvernul 
respinsese în februarie nor-
mele metodologice redactate 
de conducerea Parlamentului. 
Potrivit legii, parlamentarii 

beneficiază de indemnizaţia 
pentru limită de vârstă de la 
data la care li se acordă drep-
turile de pensie pentru limită 
de vârstă, dar nu mai devreme 
de data încetării mandatului 
aflat în derulare, mai spune 
sursa citată.

Foștii deputaţi și senatori vor 
primi pensia specială care va fi 
calculată în funcţie de numă-
rul de mandate încheiate, însă 
nu mai mult de trei, în cuantu-
mul a 0,55% din indemnizaţia 
de parlamentar. De asemenea, 
pentru a beneficia de această 
pensie specială, ei trebuie să fi 
încheiat cel puţin un mandat 
complet și nu vor beneficia ce 
pensii speciale parlamentarii 
condamnaţi definitiv pentru 
comiterea, în calitate de deputat 
sau senator, a unei infracţiuni 
de corupţie.

ACTUALITATE

Foto: infoapollonia.ro

Sute de foști parlamentari primesc de la 1 august 
pensii speciale. Guvernul a alocat 20 milioane lei

Deva: O tânără a născut 
pe munte un băiețel

Foto: in-familie.ro

Tânăra de 20 de ani din comuna hunedoreană Baru a năs-
cut un băiețel în timp ce se afla pe munte la cules de zmeură, 
aceasta fiind coborâtă pe targă de un echipaj SMURD, infor-
mează Libertatea. Tatăl micuțului, a declarat că soția sa nu a 
prezentat niciun semn care să le dea de gândit că se apropie 
momentul nașterii. Chiar dacă echipajul SMURD a interve-
nit rapid, primarul comunei Baru, Daniel Răducanu, a apelat 
și el la un prieten cu o mașină de teren și au plecat spre locul 
în care femeia a născut. Potrivit acestuia, echipajul SMURD a 
urcat pe jos timp de două ore până au ajuns la locul unde se 
afla femeia. La întoarcere, cea mai mare parte a drumului de 
munte a fost parcursă pe jos, paramedicii transportând femeia 
pe targă, mai spune sursa citată.

Regina Ana a României a 
murit, luni, la ora 13,45, la 
Spitalul din Morges, în Elve-
ţia, a anunţat Biroul de Presă al 
Majestăţii Sale Regelui Mihai 
I, într-un comunicat transmis 
AGERPRES.

„La căpătâiul Reginei au stat, 
până în ultima clipă, Alteţele 
Lor Regale Principesa Moște-
nitoare Margareta și Principele 
Radu, Principesa Elena, Princi-
pesa Sofia și Principesa Maria. 
Majestatea Sa Regele Mihai a 
venit la spital, alături de Regină, 
în fiecare zi din ultima săptă-
mână. Cu o zi înainte, Regina 
Ana a primit ultimele sacra-
mente de la părintele titular 
al Parohiei Catolice din orașul 
Morges”, precizează comu-
nicatul. Potrivit sursei citate, 
programul funeraliilor a fost 
făcut public, în detaliu, în cur-
sul zilei de marţi, 2 august.

Conform tradiţiei Funera-
liilor Regale din ţara noastră, 
corpul neînsufleţit al Regi-
nei Ana va fi depus pentru o 
zi în Holul de Onoare al Cas-
telului Peleș, iar apoi pentru 
o zi în Sala Tronului la Pala-
tul Regal din Calea Victoriei. 
Înmormântarea va avea loc la 
Curtea de Argeș, probabil pe 
13 august, în noua Catedrală 
Arhiepiscopală și Regală, se 
arată în comunicat.

Ultimele Funeralii Regale 
din ţara noastră au avut loc 
la 24 iulie 1938, când Regina 
Maria a fost condusă pe ultimul 

drum. La dorinţa Regelui Mihai 
I, funeraliile Reginei Ana vor 
respecta tradiţia înaintașelor 
Majestăţii Sale.

Familia Regală anunţă mare 
doliu pentru primele șapte zile 
de la înmormântare și doliu 
timp de 40 de zile. Începând 
de marţi, 2 august, cărţi de 
condoleanţe vor fi deschise 
simultan la Castelul Peleș, la 
Palatul Regal din Calea Victo-
riei și la Palatul Elisabeta. Ele 
vor fi la dispoziţia publicului 
timp de 40 de zile de la data 
decesului. Condoleanţele pot 
fi transmise online la adresa 
www.familiaregala.ro/mesaje. 
Toţi cei care doresc să depună 
flori, jerbe sau coroane sunt 
invitaţi să o facă, începând 
de marţi, la Palatul Regal din 
Calea Victoriei, în faţa intră-
rii principale, se mai arată în 
comunicat.

Regina Ana a României, 
fișă biografică:
Ana de Bourbon-Parma s-a năs-
cut la 18 septembrie 1923, la 
Paris și a fost fiica principelui 
René de Bourbon-Parma și a 
principesei Margareta a Dane-
marcei. A copilărit în Franţa, 
dar în 1939, după izbucnirea 
celui de-Al Doilea Război 
Mondial, și-a urmat familia 
în Spania și, ulterior, în Sta-
tele Unite ale Americii, unde a 
urmat o școală de artă, la New 
York. În paralel, pentru a-și 
putea câștiga existenţa, a lucrat 
ca vânzătoare la magazinul 
universal Macy’s, informează 
AGERPRES. În 1943, Ana de 
Bourbon-Parma s-a înrolat ca 
voluntar în armata franceză, 
dovedind, încă de atunci, o 
tenacitate rar întâlnită, care 
a ajutat-o să treacă peste peri-
oadele grele pe care destinul și 
istoria i le-a hărăzit. A partici-
pat la operaţiunile militare din 
Algeria, Maroc, Italia, Luxem-
burg și Germania. A ajuns mai 
apoi la gradul de caporal, iar 
la sfârșitul războiului a fost 
avansată în gradul de loco-
tenent și a primit „Crucea de 
Război” a Franţei.

L-a cunoscut pe regele 
Mihai I al României la Lon-
dra, în noiembrie 1947. După 
doar o săptămână, regele i-a 
cerut mâna. S-au căsătorit la 10 
iunie 1948, în Atena, la Palatul 
Regal, la ceremonie participând 
întreaga Casă Regală a Greciei 

și membrii ai familiilor Hesse 
și Hanovra. Căsătoria a fost ofi-
ciată de Mitropolitul primat al 
Bisericii Elene, Înalt Preasfinţi-
tul Damaskinos, Arhiepiscopul 
Atenei și al întregii Grecii.

După nuntă, a început exi-
lul regelui Mihai și al soţiei 
sale. Au locuit, până la sfârși-
tul anului 1948, la Vila Sparta, 
locuinţa reginei-mamă Elena. 
Majestăţile Lor s-au mutat la 
Lausanne, în 1949, iar, mai târ-
ziu, în Anglia, unde au locuit 
până în 1956, când s-au întors în 
Elveţia. S-au stabilit la Versoix, 
unde au locuit peste patruzeci 
și cinci de ani. În 2004, s-au 
mutat la Aubonne.

De marile sărbători creștine 
și în funcţie de angajamentele 
publice, Majestăţile Lor se aflau 
fie la Castelul de la Săvârșin, fie 
la Palatul Elisabeta din Bucu-
rești. Regele Mihai și regina 
Ana au cinci fiice, Alteţele Lor 
Regale principesa moștenitoare 
Margareta (n. 1949), principesa 
Elena (n. 1950), principesa Irina 
(n. 1953), principesa Sofia (n. 
1957) și principesa Maria (n. 
1964), conform sursei citate.

La 10 iunie 2008, regina 
Ana și regele Mihai au sărbă-
torit „Nunta de diamant”, după 
60 de ani de căsnicie. La 10 
iunie 2013, Majestăţile Lor au 
sărbătorit 65 de ani de căsă-
torie, devenind, astfel, primii 
din întreaga istorie a regilor 
României care au sărbătorit 
vreodată „Nunta de Safir”.

Casa regală: Regina Ana a României 
a murit. Regina Ana (fișă biografică)

Foto: AGERPRES
Biroul Politic Național al PNL a votat cu unanimitate de voturi, 
organizarea unui congres în primăvara anului 2017, conform 
AGERPRES. „Deși am mai avut discuția asta, deși am avut un 
protocol de fuziune, ea a fost supusă dezbaterii Biroului Politic 
Național astăzi lărgit, pentru că nici mie, nici colegilor nu ne e 
frică nici de congres, nici de nimic și cu unanimitate de voturi 
colegii au votat congres în primăvară, așa cum scrie în statut și 
în protocolul de fuziune”, a anunțat copreședintele PNL Vasile 
Blaga într-o conferință de presă.

BPN a aprobat și birouri politice comasate în Bistrița-Nă-
săud și Vrancea, iar în Buzău — noul comitet executiv. Vasile 
Blaga a precizat că PNL nu are ca obiectiv sancționarea libe-
ralilor care critică partidul. „Nu este obiectivul nostru că 
amendăm pe cineva pentru pozițiile pe care le are. Le pot avea 
aici, în interior, avem un statut care trebuie respectat și eu sper 
să-l respecte. Unii dintre colegi își găsesc alte drumuri pentru 
că au încercat în organizații și asta este viața, nu au avut suc-
ces, nu despre asta a fost vorba. Noi nu avem delicte de opinie 
aici, să sancționăm pe cineva. Poate să o facă în interior și să se 
oprească aici”, a spus Blaga.

Copreședinții liberali Alina Gorghiu și Vasile Blaga nu au 
dorit să răspundă dacă vor candida pentru șefia partidului, 
mai spune sursa citată. „Este prematur în momentul de față. 
Prioritățile noastre sunt cu totul altele”, a afirmat Alina Gorghiu. 

„Hai să câștigăm alegerile și este loc pentru toți”, a adăugat 
Vasile Blaga.

PNL va avea congres în 
primăvara anului viitor

Foto: rfi.ro
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Fenomenul de defrișare este mult diminuat în această perioadă, 
se taie în continuare ilegal, iar per total volumul este mare 
însă nu se mai rade tot, a declarat ministrul Mediului, Cristi-
ana Pașca-Palmer, conform AGERPRES. „Trebuie să fim puțin 
atenți la cuvântul defrișări. Pentru că acest cuvânt înseamnă 
tăierea completă a unei păduri. Acest lucru s-a întâmplat, din 
păcate, în România excesiv după ce pădurea a fost retrocedată. 
Fenomenul de defrișare este foarte mult diminuat în această 
perioadă și aș putea să spun că anul acesta nu s-a întâmplat o 
astfel de defrișare. În schimb, se taie în continuare ilegal, dar 
se taie altfel, un pic mai sofisticat să spunem. Un copac aici, 
un copac dincolo... Per total volumul este mare însă nu se mai 
rade tot. Când nu razi tot măcar lași un pic de posibilitate pădu-
rii să se regenereze. Pentru că pădurea se regenerează natural. 
Ce se poate face este o problemă complexă”, a spus Cristiana 
Pașca-Palmer. Aceasta a precizat că oprirea tăierilor ilegale nu 
se poate face într-un an „mai ales când sistemul funcționează 
de așa de mulți ani”, mai spune sursa citată. „Cred că putem 
diminua fenomenul de tăieri ilegale prin măsurile luate, inclu-
siv prin aplicația Inspectorul pădurii și prin legislația pe care 
o avem în vedere pentru anul în curs. Sunt 20.000 de descăr-
cări ale aplicației într-o săptămână de la lansare. Am observat 
că dintre toate sectoarele pe care le gestionez ca ministru, în 
România, pentru cetățeni, pădurile au cea mai mare sensibili-
tate”, a mai precizat Cristiana Pașca-Palmer.

Cristiana Pașca-Palmer: Se 
taie în continuare copaci ilegal

Foto: emunte.ro

Partidele sunt datoare la 
RAAPPS–Regia Autonoma–
Administratia Patrimoniului 
Protocolului de Stat–cu peste 
două milioane de lei, cel mai 
mult având de achitat PER, 
respectiv 992.857 lei, reiese din 
lista debitorilor la această regie 
aflaţi în spaţiu la 31.05.2016 cu 
încasări la 18.07.2016, publicată 
recent de Guvern, informează 
Mediafax.

În topul partidelor datoare 
la RAAPPS se regăsesc Partidul 

Ecologist din România, cu o 
datorie de 992.857 lei, PNL, cu 
o datorie de 754.612 lei, PMP, 
care are de dat 285.081,46 lei 
și PSD – 174.644,28 lei. Pe listă 
mai figurează Blocul Unităţii 
Naţionale–12.327,63 lei, Fron-
tul Demnităţii și Identităţii 
Naţionale–35,67 lei, PPDD 

– 1.598 lei, PPU – 12.897 lei 
și PRU–35.046 lei. Valoarea 
totală a datoriilor partidelor 
la regie este de 2.278.660 lei. 
Pe lista datornicilor apar și 35 

de asociaţii, care au acumulat 
datorii de 2.412.520 lei. Printre 
datornici se regăsesc Institutul 
de Studii Liberale (923.420 lei) 
și Institutul de Studii Populare 
(183.593 lei). Tot la capitolul 
organizaţii nonguvernamen-
tale, dar la capitolul fundaţii, 
suma totală datorată regiei este 
de peste un milion de lei, mai 
exact 1.052.730 lei.

Un capitol aparte în lista 
datornicilor îl reprezintă 
instituţiile, printre care și 

RADET, care a acumulat dato-
rii de 62.278 lei, dar și SGG. 
Societăţile comerciale, 92 la 
număr, au acumulat datorii de 
23.346.507 lei, cele mai mari 
fiind ale Network Press Con-
cept (peste 11,4 milioane de 
lei) și ale Companiei Naţio-
nale a Imprimeriilor Coresi 
(peste 9,3 milioane de lei). Şi 
Ambasada Elenă este datoare 
la RAAPPS cu 27.393 lei, fiind 
singura ambasadă nominali-
zată, mai spune sursa citată.

O listă aparte publicată de 
Guvern se referă la debitorii 
care nu se mai află în spaţii, dar 
au rămas cu datorii. Printre 
acestea se numără PSD – Orga-
nizaţia municipiului București, 
cu o datorie de 2.004.679,97 lei. 
Datoria totală a acestor partide 
este de 4.619.940 lei. În lista 
organizaţiilor nonguvernamen-
tale care nu mai funcţionează 
în spaţiile RAAPPS, dar sunt 
debitoare, se regăsesc 136 
de asociaţii și fundaţii, cu o 
datorie totală de 18.608.745 
lei. Societăţile care au plecat 
din spaţiile RAAPPS, 283 la 
număr, au acumulat datorii 
în valoare de 71.067.238 lei.

Partidele sunt datoare la RAAPPS cu peste 
două milioane de lei, în top este PER

Foto: romaniacurata.ro
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Preţul grâului exportat de Rusia și-a reluat 
declinul, datorită recoltelor mari din regiunea 
Mării Negre, anunţate de România și Ucraina, 
arată datele Institutului de studii agricole (Ikar), 
informează AGERPRES.

Preţul grâului ce urmează să fie încărcat 
în porturile Mării Negre a scăzut cu 1,8% faţă 
de săptămâna precedentă, la 162 de dolari pe 
tonă, a anunţat Dmitry Rylko, director general 
al Ikar. Preţurile nu s-au modificat în săptă-
mâna ce s-a încheiat în 15 iulie, după ce, în 

precedentele patru săptămâni, au înregistrat 
scăderi.

„Preţurile sunt în coborâre în urma recoltelor 
semnificative din Rusia, Ucraina și România”, 
a explicat Rylko.

Rusia și România ar urma să înregistreze 
recolte record, în timp ce Ucraina este aștep-
tată să anunţe al treilea cel mai ridicat nivel de 
la destrămarea Uniunii Sovietice, în 1991, arată 
datele Departamentului Agriculturii din SUA.

„Ucraina, România și Rusia au toate o 

producţie colosală de grâu, pe care trebuie 
să o vindem. În mod regulat, Rusia apare câș-
tigătoare a licitaţiilor din Egipt, cel mai mare 
cumpărător de grâu din lume, deoarece preţul 
lor este mai scăzut”, a declarat Rylko.

Preţul grâului din Ucraina a scăzut cu 2,7%, 
la 160,5 dolari pe tonă, susţin analiștii de la 
UkrAgroConsult, mai spune sursa citată.

La bursa de la Chicago, cotaţiile futures la 
grâu cu livrare în luna septembrie au cres-
cut cu 3,75%, până la 4,29 dolari per bushel.

Guvernul a aprobat, printr-o hotărâre, alocarea 
sumei de 24,191 milioane lei pentru aplicarea 
unor măsuri de protecţie socială destinate sala-
riaţilor care au fost disponibilizaţi la sfârșitul 
lunii iunie de la Regia Autonomă pentru Activi-
tăţi Nucleare (RAAN) Drobeta-Turnu Severin, 
compania care producea apă grea pentru func-
ţionarea reactoarelor nucleare de la Cernavodă.

Fondurile se alocă pentru plata venitului 
lunar de completare persoanelor disponibili-
zate de la RAAN Drobeta-Trunu Severin, din 
bugetul asigurărilor de șomaj pe anul 2016, 
informează EVZ. Acest venit lunar de com-
pletare se adaugă indemnizaţiei de șomaj și 
se acordă în baza OUG 36/2013 privind apli-
carea în perioada 2013-2018 a unor măsuri de 
protecţie socială acordată persoanelor dispo-
nibilizate prin concedieri colective efectuate 
în baza planurilor de disponibilizare.

Potrivit OUG nr. 36/2013, venitul lunar de 
completare se stabilește odată cu indemniza-
ţia de șomaj și este egal cu diferenţa dintre 

câștigul salarial individual mediu net pe ulti-
mele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe 
baza clauzelor din contractul individual de 
muncă, dar nu mai mult decât câștigul sala-
rial mediu net pe economie din luna ianuarie a 
anului în care s-a efectuat concedierea, comu-
nicat de Institutul Naţional de Statistică, și 
nivelul indemnizaţiei de șomaj.

Venitul de completare se acordă lunar, pe 
perioade stabilite diferenţiat, respectiv pe 12 
luni pentru persoanele care au o vechime în 
muncă cuprinsă între 3 ani și până la 10 ani, 20 
de luni pentru persoanele care au o vechime în 
muncă cuprinsă între 10 ani și până la 15 ani, 
22 de luni pentru salariaţii care au o vechime 
în muncă cuprinsă între 15 ani și până la 25 
ani și 24 de luni pentru salariaţii care au o 
vechime în muncă de cel puţin 25 de ani.

Tribunalul Mehedinţi a dispus începerea 
procedurii falimentului și dizolvarea Regiei 
Autonome pentru Activităţi Nucleare Drobe-
ta-Turnu Severin la începutul anului 2016. 
Curtea de Apel Craiova a respins, în luna 
iunie, apelurile formulate împotriva sentin-
ţei, mai spune sursa citată. Conform Planului 
de Disponibilizare elaborat de administrato-
rul judiciar, aprobat de creditori și admis de 
tribunalul Mehedinţi, au fost disponibilizaţi 
1.525 de salariaţi în prima etapă, în anul 2015, 
și 520 de salariaţi în etapa a doua.

Fiscul vrea să primească, necondiţionat, „toate 
detaliile disponibile cu privire la identitatea 
deţinătorului cardului” ori de câte ori se efec-
tuează o plată electronică. Această prevedere 
figurează într-un proiect de hotărâre pentru 
modificarea și completarea normelor metodo-
logice privind obligaţia operatorilor economici 
de a utiliza aparate de marcat electronice fis-
cale, pus în dezbatere publică de Ministerul de 
Finanţe, pe 12 iulie. După apariţia informaţii-
lor, Ministerul Finanţelor a precizat, într-un 
răspuns, că ia în calcul să renunţe la prevede-
rea privind accesul total la datele personale 
ale posesorilor de card, informează Gândul.

Astfel, potrivit modificărilor preconizate în 
actul normativ, „în cazul plăţilor electronice, 
efectuate cu cardul bancar prin intermediul 
POS-ului, entitatea care gestionează certifica-
rea/autorizarea tranzacţiei, comunică Agenţiei 
Naţionale de Administrare Fiscală, simultan 
cu transmiterea tranzacţiei către instituţia 
acceptantă, date despre ID-ul terminalului, 
ID-ul comerciantului, numărul, valoarea, data, 
ora, minutul emiterii bonului fiscal, instituţia 
acceptantă, numărul cardului utilizat pentru 
efectuarea plăţii, cod autorizare plată, toate 

detaliile disponibile cu privire la identitatea 
deţinătorului cardului”. Practic, Fiscul ar avea 
acces necondiţionat la toate detaliile privind 
tranzacţiile electronice din România, aici inclu-
zând atât datele operatorului, dar și datele 
personale ale posesorului de card bancar, fără 
notificarea, permisiunea utilizatorului sau man-
dat de la o instanţă.

Noile norme metodologice vin în contextul 
în care operatorii economici sunt obligaţi să 
înlocuiască vechile case de marcat cu rolă cu 
noi aparate de marcat electronice, dotate cu 
jurnal electronic. „Sistemul informatic asigură 

posibilitatea obţinerii de către Agenţia Naţională 
de Administrare Fiscală, a datelor înregistrate 
în jurnalul electronic, fără notificarea sau per-
misiunea utilizatorului. Funcţia este activată 
controlat, prin remodelarea profilului exis-
tent pe serverele ANAF, deci fără accesarea 
aparatului de marcat, și permite obţinerea 
suplimentară de date fiscale prin raportare 
la anumite intervale de timp prestabilite, cu o 
ritmicitate și într-un format diferite faţă de cele 
standard”, se arată în proiectul de act norma-
tiv, publicat pe site-ul Ministerului de Finanţe.
Reacţia Ministerului Finanţelor
Ministerul Finanţelor a precizat că ia în calcul 
să renunţe la prevederea privind accesul total 
la datele personale ale posesorilor de card, mai 
spune sursa citată. „În urma consultărilor cu 
patronatele din domeniul bancar ce au avut loc 
miercuri, 27 iulie 2016, Ministerul Finanţelor și 
ANAF au luat deja în considerare modificarea 
articolului 4, alin 3, din Anexa menţionată în 
materialele de presă în sensul eliminării unor 
date (spre exemplu numărul cardului bancar 
din motive de securitate) inclusiv netransmi-
terea unor date pe care instituţia emitentă nu 
le deţine”, se arată în precizarea Finanţelor.

Guvernul a aprobat plăţi compensatorii 
pentru angajaţii disponibilizaţi de la RAAN

Fiscul vrea să aibă acces la datele românilor care plătesc 
cu cardul, fără notificare, permisiune sau mandat

Comisia Europeană a aprobat proiectul 
retrospectiv de reabilitare a sectorului de 
drum Zalău-Răstoci, parte a Drumului Națio-
nal 1H (DN 1H), în valoare de 51,6 milioane de 
euro. Potrivit unui comunicat al CE, contri-
buția Uniunii Europene la realizarea acestui 
proiect este de 29,3 milioane euro, prin 
Fondul European de Dezvoltare Regională 
(FEDR), informează AGERPRES.

„Prin alocarea acestor bani din FEDR, ca 
urmare a deciziei Comisiei Europene, Româ-
nia își va recupera cheltuielile efectuate 
inițial din bugetul național pentru acest pro-
iect. Reabilitarea celor 54 de kilometri de 
drum național este importantă nu doar pen-
tru cei aproape 250 de mii de locuitori ai 
județului Sălaj, ci și pentru operatorii inter-
naționali de transport. Proiectul contribuie 
astfel la crearea unui sistem național de 
transport sustenabil atât în beneficiul popu-
lației, cât și al mediului de afaceri”, a declarat 
comisarul european pentru politică regio-
nală, Corina Crețu. Proiectul este cofinanțat 
prin Programul Operațional Sectorial „Trans-
port” 2007-2013, în cadrul Axei prioritare 2 

„Modernizarea și dezvoltarea infrastructurii 
naționale de transport în scopul dezvoltării 
unui sistem de transport durabil”.

României i-au fost alocate 20 de miliarde 
de euro prin fondurile politicii de coeziune 
în perioada 2007 — 2013 și alte 23 de mili-
arde (la prețuri curente) în perioada 2014 

— 2020, mai spune sursa citată.

O gospodărie a cheltuit, în medie, 53,73 de 
lei lunar pentru îmbrăcăminte și 43,21 de lei 
pentru încălțăminte, în anul 2015, se arată 
într-o publicație a Institutului Național de 
Statistică (INS) informează AGERPRES.

Astfel, pentru confecții s-au cheltuit 37,97 
de lei, pentru tricotaje — 9,22 de lei, iar 
pentru ciorapi și șosete — 4,86 de lei. Pen-
tru îmbrăcăminte, cea mai mare sumă a 
fost consumată de gospodăriile de salari-
ați, respectiv 82,69 de lei lunar, la polul opus 
situându-se gospodăriile de șomeri cu 25,38 
de lei. Publicația INS arată că pentru arti-
cole textile de uz gospodăresc, o gospodărie 
a cheltuit, în medie, 7,06 de lei lunar în anul 
2015, conform sursei citate.

Potrivit datelor Ministerului Economiei, 
România a exportat anul trecut produse ale 
industriei textile și pielăriei în valoare de 
peste 5,6 miliarde euro, cu 0,07% mai puțin 
decât în 2014. În ceea ce privește impor-
tul, valoarea s-a situat la 5,8 miliarde euro, în 
creștere cu 6,58%. Astfel, rezultă un deficit 
de peste 197,8 milioane euro.

2015: 96,94 lei–
îmbrăcăminte și 
încălțăminte, lunar

Foto: atitudineseverin.ro
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Prețul grâului, scade. România, Rusia–recolte record
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Comisia Europeană a 
aprobat reabilitarea 
Zalău-Răstoci
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Comisarul european pentru 
extindere, Johannes Hahn, 
a avertizat Turcia implicit cu 
o îngheţare a negocierilor de 
aderare la UE, dacă urmări-
rile penale împotriva puciștilor 
nu se fac cu respectarea pre-
vederilor statului de drept, 
informează AGERPRES.

„Chiar dacă sunt de părere că, 
după tentativa de puci măsu-
rile luate sunt disproporţionate, 
am nevoie să văd cum sunt tra-
taţi acești oameni”, a declarat 
Hahn presei germane.

„Dacă rămâne cea mai mică 
îndoială că felul în care sunt 
trataţi nu este corect, conse-
cinţele vor fi inevitabile”, a 
avertizat el, făcând aluzie impli-
cit la procesul de aderare la UE, 

lansat în 2005 și care avansează 
de atunci cu viteza melcului. 
Întrebat dacă o continuare a 
discuţiilor asupra aderării Tur-
ciei mai are sens în prezent, 
comisarul a răspuns: „Este 
o întrebare legitimă pe care 
mi-o pun foarte des, ca să nu 

spun în fiecare zi”. După ten-
tativa de lovitură de stat de la 
jumătatea lunii iulie, aproape 
16.000 de persoane au fost reţi-
nute și au început epurări în 
armată, justiţie, învăţământ și 
presă, represiune care a susci-
tat critici virulente în Europa 

și SUA. În același timp, Hahn 
a salutat acordul încheiat între 
UE și Turcia în martie, care a 
„stopat valul de refugiaţi” în 
drum spre Europa Occidentală. 

„În prezent, trebuie să ajutăm 
Turcia să suporte povara finan-
ciară pe care o reprezintă cele 3 
milioane de refugiaţi” prezenţi 
pe teritoriul său, a adăugat el, 
conform sursei citate.

În 23 iulie, ministrul afa-
cerilor europene turc, Ömer 
Çelik, declarase că puciul eșuat 
nu are nicio consecinţă asupra 
acestui acord: „Noi am con-
tinuat să punem în aplicare 
în liniște acordul”. „Aceasta 
arată cât de solidă este demo-
craţia turcă”, asigurase atunci 
ministrul.

Papa Francisc a condam-
nat vehement, în cursul unei 
vizite în Polonia, atacurile care 
au vizat creștini, afirmând că 
recenta serie de atentate este 
asemănătoare cu războaiele 
mondiale din secolul XX și 
notând că totul pornește de 
la interese economice și poli-
tice, conform Mediafax.

„Întreaga lume este în război, 
deoarece a pierdut pacea”, a 
declarat Papa Francisc. Suve-
ranul Pontif a condamnat 
vehement din nou asasinarea 
barbară a unui preot catolic, în 
Franţa, de către teroriști isla-
miști. „Acest sfânt părinte, ucis 

în momentul în care se ruga 
pentru întreaga Biserică, este 
doar una dintre victime. Dar 
câţi creștini, câţi nevinovaţi, câţi 
copii au fost uciși!?”, a amintit 

Papa Francisc, referindu-se la 
atacurile care vizează creștini 
în Orientul Mijlociu și în Africa.

„Este vorba de războaie 
pentru bani, pentru resurse 

naturale, pentru dominarea 
popoarelor. Mulţi ar crede 
că este un război religios. Nu. 
Toate religiile vor pacea; alţi 
oameni vor războiul”, a sub-
liniat Papa Francisc.

„Mulţumim tuturor celor 
care au transmis mesaje de con-
doleanţe după atacul terorist 
din Franţa, inclusiv președin-
telui François Hollande, care 
a vrut să discute cu mine ca un 
frate, mulţumesc. Mulţumesc 
pentru organizarea Zilelor Mon-
diale ale Tineretului; tineretul 
ne face mereu să sperăm, ei ne 
oferă speranţa”, a adăugat Fran-
cisc. Suveranul Pontif a ajuns 
în Polonia, unde a participat la 
Zilele Mondiale ale Tineretului 
2016, un eveniment organizat 
de Biserica Romano-Catolică, 
mai spune sursa citată.

Ungaria reiterează ideea con-
form căreia va respinge orice 
politică europeană care și-ar 
propune s-o „forţeze” să pri-
mească imigranţi, informează 
AGERPRES.

Primul-ministru Viktor 
Orban a declarat că Ungaria 
nu va accepta niciodată cota 
obligatorie de imigranţi, impusă 
de UE, considerând că acest 
fenomen este o otravă și o pro-
blemă pentru ţara sa.

„Pentru noi, imigraţia nu este 
o soluţie, ci o problemă. Pen-
tru noi este o otravă și nu vrem 
să înghiţim această otravă”, a 
declarat șeful guvernului con-
servator la Budapesta.

Orban a mai adăugat că 
statul său nu are nevoie de o 
politică migratorie europeană 
comună și că, această decizie 

ar trebui să fie voluntară. „Cine 
vrea imigranţi poate să ia, dar 
să nu ni-i impună și nouă. Văd 
în fiecare imigrant un potenţial 

risc de securitate și de tero-
rism”, a adăugat el. Potrivit 
sursei citate, Ungaria a depus o 
plângere la justiţia europeană 
împotriva unui prim sistem de 
cote adoptat de statele membre 
ale UE în septembrie 2015 și 
va organiza la 2 octombrie un 
referendum împotriva princi-
piului unei repartiţii obligatorii 
de refugiaţi în blocul comu-
nitar. Alături de acest stat, și 
Polonia se opune cotelor obli-
gatorii de refugiaţi.

În 2015, Ungaria a fost tran-
zitată de 400.000 de imigranţi 
și au fost depuse aproximativ 
19.900 cereri de azil, dintre 
care, autorităţile au acceptat 
doar 264, iar în urma aces-
tui fenomen, statul și-a închis 
graniţele, ridicând garduri de 
sârmă ghimpată la frontierele 
sale cu Serbia și Croaţia.

Premierul Ungariei compară 
fenomenul imigraţiei cu o otravă Premierul Italiei i-a adus omagii–la inaugurarea unui seg-

ment important de autostradă–unui muncitor român, Adrian 
Miholca, decedat în anul 2015 pe șantierul de construire a unui 
viaduct, informează Mediafax.

Matteo Renzi a fost prezent la inaugurarea unui tronson al 
Autostrăzii A3, construit între localităţile Laino Borgo și Cam-
potenese, în sudul Italiei. Prin inaugurarea acestui segment 
al Autostrăzii A3 Salerno-Reggio Calabria, pentru prima dată 
în istoria Italiei se va putea circula neîntrerupt pe o distanţă 
de 443 de kilometri, pe ambele sensuri, între sudul și nor-
dul Peninsulei. „Italia este mai mare decât cei care ar vrea să 
o oprească, iar Autostrada Salerno-Reggio Calabria este sim-
bolul eforturilor tuturor în aceeași direcţie”, a declarat Matteo 
Renzi. „Primul meu gând este la muncitorul care și-a pierdut 
viaţa, la Adrian, la familia lui, la colegii lui”, a afirmat Matteo 
Renzi, conform sursei citate.

Românul Adrian Miholca, în vârstă de 25 de ani, a murit în 
martie 2015, în timp ce lucra la construirea „Viaductului Ita-
lia”, probabil cea mai dificilă zonă a tronsonului de autostradă 
Salerno–Reggio Calabria.

Franța va crea o Gardă națională care să contribuie la spori-
rea securității, în contextul unei serii de atacuri teroriste care 
au avut loc în această țară, a anunțat președintele François 
Hollande, potrivit unei declarații de presă difuzată de Palatul 
Élysée, informează AGERPRES.

Președintele francez a declarat că a decis să formeze o 
Gardă națională pe baza forțelor operaționale de rezervă 
existente, cu scopul creării unui organism „în slujba protec-
ției francezilor”. Șeful statului francez a adăugat că în august 
urmează să fie reunit Consiliul de Apărare a țării, iar ulterior, în 
septembrie, vor avea loc consultări cu comisiile parlamentare, 
pentru ca această Gardă națională să devină operațională „cât 
mai repede cu putință”, mai spune sursa citată.

Franța a mai avut o gardă națională timp de aproape un 
secol, din 1789 și până în 1872, ai căror membri au jucat un rol 
important în revoluțiile din țară.

Matteo Renzi i-a adus omagii 
unui român decedat pe șantier

Franța: Președintele anunță 
crearea unei Gărzi naționale
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Aderarea la UE: Bruxelles-ul, prin Johannes 
Hahn, lansează un avertisment Ankarei
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Papa Francisc condamnă 
vehement atacurile anticreștine
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S ituada a escasa hora y media de Bucarest, 
la antigua prisión de Pitești, parcial-
mente reconvertida en memorial en el 

2011, simboliza el centro de sufrimiento físico 
y espiritual del período comunista rumano. Su 
nombre está asociado al “Fenómeno Pitești”, 
un experimento de reeducación a través de la 
tortura, que se llevó a cabo en esta prisión en 
los años 50. Un hecho poco conocido y estu-
diado tanto dentro como fuera de Rumanía 
que ejemplifica la dureza del sistema repre-
sivo rumano desde sus comienzos, explica Talía 
Delgado en un reportaje publicado en el portal 
Hispatriados, tal como se recoge en hotnews.ro.

Cada verano en este mismo lugar desde hace 
cinco años el Centro de Estudios de Historia 
Contemporánea (Centrul de Studii în Istorie 
Contemporană), en cooperación con la Funda-
ción Konrad Adenauer Rumania y la Fundación 
Memorial de la Prisión de Pitești (Memoria-
lul Închisoarea Pitești), organiza la escuela de 
verano “Fenómeno Pitești” para mantener viva 
la memoria de lo sucedido entre sus muros.

“El Fenómeno Pitești” fue un período de 
violencia extrema acontecido en esta prisión 
entre 1949 y 1951. La élite estudiantil rumana 
de la época fue encarcelada bajo acusaciones 
absurdas o inventadas y brutalmente tortu-
rada mediante una técnica conocida como 

“reeducación” en la que los propios prisione-
ros llegaban a convertirse en torturadores de 
otros prisioneros para evitar su propia tor-
tura o muerte.

El objetivo principal de este experimento 
era por un lado obtener información, ya que 
para “Securitate”, la policía política del régi-
men comunista, era esencial detener y eliminar 
cualquier oposición al régimen. Es por ello que 
durante los primeros años del Comunismo 
su objetivo fue eliminar a los líderes intelec-
tuales, religiosos, estudiantiles, campesinos, 
trabajadores o políticos que pudieran oponer 
resistencia. Por otro lado se pretendía deshu-
manizarlos, destruirles como seres humanos 
y transfórmalos en personas dóciles que asu-
mieran sin más la ideología del régimen. Es 
experimento aún desconocido para muchos 
de los propios habitantes de Pitești.

Maria Axinte, cofundadora del Memorial 
de la Prisión de Pitești, considera que existen 
notables diferencias entre los métodos emplea-
dos en esta prisión y en el resto de prisiones 
como que fueran los propios prisioneros quie-
nes se torturaran unos a otros. Destaca también 
el carácter secreto de este “experimento” ya 
que sólo algunos altos cargos de la “Securi-
tate” conocían y controlaban lo que sucedía en 
la prisión, pese a que siempre hayan negado 
tener conocimiento del mismo, así como el 
objetivo final de la tortura.

“Los métodos de tortura pretendían forzar 
a los presos a que renunciaran a sus creencias 
religiosas y políticas para abrazar la ideolo-
gía comunista. Recordemos que durante el 
Comunismo la religión estaba prohibida y 
perseguida, por ello por ejemplo durante las 
fiestas religiosas las torturas eran más frecu-
entes y violentas”, explica María.

La Escuela de Verano “Fenomenul Pitești” es 
un proyecto especial y cargado de gran simbo-
lismo para su creador Alin Mureșan. Un libro 
que leyó en el instituto sobre este tema le marcó 
profundamente. Posteriormente, preparando 
su tesis en la facultad de periodismo de Cluj, 
una profesora le sugirió que se enfocara en 

este desconocido experimento. Dicho y hecho, 
Alin buscó a los supervivientes que vivían en 
esa ciudad y los entrevistó.

“Sus testimonios y su forma de ser me impre-
sionaron mucho, sobre todo cuando pensaba 
en lo que hubieran podido hacer o llegado a 
ser si no hubieran pasado por esta cárcel y esto 
me motivó a seguir profundizando en el tema”.

Durante todos estos años ha seguido inves-
tigando, ha publicado varios libros y creado 
una página web que contiene una comple-
tísima información sobre el tema. Pero aún 
sentía la necesidad de compartir todo lo que 
sabía de una forma directa sobre todo con los 
más jóvenes.

“La escuela de verano de Pitești es la culmi-
nación de todo este proceso y aglutina todo 
aquello que he deseado. Cada año más perso-
nas pueden conocer a supervivientes, charlar 
con expertos y entender los horrores y las con-
secuencias del Fenómeno Pitești, hasta ahora 
habrán pasado por la escuela unos 50 estudi-
antes. Además tenemos el privilegio de poder 
organizarla en un escenario real, en esta pri-
sión hoy transformada en Memorial”.

Durante cinco días, quince participantes 
de toda Rumanía y de la República de Mol-
davia interesados en la historia reciente de 
Rumanía tienen la oportunidad de profundi-
zar en el “Fenómeno Pitești” y aprender sobre 
la represión y los rigores del régimen comu-
nista. Figuras relevantes, antiguos prisioneros, 
así como expertos en el tema, imparten char-
las y talleres. A estos se suman proyecciones 
de películas o documentales temáticos y visi-
tas de documentación a prisiones, archivos y 
museos. Este año como novedad se han intro-
ducido dos eventos públicos, un concierto y 
la proyección de un documental, para involu-
crar a los habitantes de Pitești en la temática 
de la escuela de verano.

“Nuestro objetivo es integrar a los habitan-
tes de Pitești en nuestras actividades con el fin 
de transmitir valores que ayuden a crear una 
conciencia sobre nuestra historia reciente, en 
la que Pitești ha tenido y sigue desempeñando 
un rol importante”, afirman los organizadores.

Los perfiles de los participantes varían. En 
su mayoría son estudiantes de carreras rela-
cionadas con la historia contemporánea a los 
que les une su interés por la historia reciente 
de Rumanía.

Victor Sămârtean es estudiante de Historia 
en Sibiu. “Estoy haciendo un máster y me inte-
resa mucho el tema. Por desgracia apenas se 
estudia Historia del Comunismo en las faculta-
des, sobre todo lo relacionado con la represión. 
Aquí aprendemos de forma directa sobre cosas 
que no vienen en los libros. Además, yo tengo 
una motivación personal muy fuerte, ya que 

mi familia sufrió los rigores del Comunismo. 
Mis abuelos que tenían bastantes tierras fueron 
acusados de terratenientes y se las expropiaron 
durante la época de las colectivizaciones. Afor-
tunadamente no fueron a la cárcel, pero a mí 
eso me ha marcado porque quizá mi familia 
podría haber tenido otro patrimonio y nuestra 
vida hubiera sido diferente”.

A Gina Lupașcu, estudiante de Farmacia 
en Bucarest no le importa ser la única que no 
estudia Historia. “Soy una persona curiosa y 
me atrae el tema. Me apasiona la verdad, saber 
que sucedió en esa época para apreciar más 
lo que tengo ahora. Me parece que, compa-
rado con el Comunismo, la gente hoy en día 
no tiene problemas graves. Nos preocupamos 
por estupideces, cosas banales sin importancia 
alguna si las comparamos con nuestro pasado 
reciente”.

Por su parte, a Valeriu Adam, estudiane 
de Historia en Bucarest, lo que le motiva es 
el placer de aprender y un cierto sentido de 
responsabilidad social, de transmitir lo que 
aprende.

“Los recuerdos de mis padres o de otras 
personas no son suficientes. Prefiero profun-
dizar por mi cuenta porque no estudiamos 
nada de esto, se habla de hechos históricos 
y poco más. Quiero aprender y luego contár-
selo a otros jóvenes como yo porque somos el 
futuro pero tenemos que conocer lo que pasó 
para poder entender mejor lo que sucede ahora 
porque está conectado. Sigue habiendo muc-
hos hijos, nietos de antiguos comunistas en 
cargos importantes”.

Desde su primera edición la escuela ha con-
tado con el apoyo de la Fundación Konrad 
Adenauer–Rumania que financia desde 1998 
proyectos de recuperación de la memoria his-
tórica, tal y como relata su coordinadora de 
programas, Irina Iordache.

“La idea de apoyar y organizar la Escuela de 
Verano vino de forma natural por dos moti-
vos. Porque para poder apreciar la democracia 
actual y la libertad existente es necesario que 
los jóvenes entiendan lo que significaba la pri-
vación de libertad, la represión, la censura, 
el abuso y el miedo. Además creemos que es 
necesario que conozcan la verdad y no la histo-
ria prefabricada por la propaganda comunista, 
porque el Comunismo cambió la mentalidad 
de la gente y sus efectos siguen presentes en 
la sociedad rumana actual por lo que un pro-
fundo conocimiento del pasado puede ayudar 
entender mejor los hechos actuales”.

El Memorial
La creación del Memorial ha sido un proceso 
largo y tedioso debido tanto a la enorme buro-
cracia institucional rumana como al hecho de 

que la prisión pertenece a varios propietarios. 
La parte del edificio que acoge el memorial fue 
declarada monumento y la familia del propi-
etario que lo cedió lo ha ido manteniendo y 
rehabilitando. Son ellos quienes sentaron las 
bases de la Fundación para el Memorial de la 
Prisión de Pitești. De momento se pueden visi-
tar, previa cita, uno de los patios interiores de 
la prisión, convertido en cementerio homenaje 
a las víctimas, todas las celdas del primer piso 
y el sótano, que acoge dos exposiciones perma-
nentes, una que explica brevemente la historia 
del Comunismo y otra sobre el propio “Expe-
rimento Pitești” compuesta por una biografía 
de detenidos y represores, información sobre 
la estructura de la prisión, métodos de tortura 
y testimonios de supervivientes.

“Queremos que recorriendo esta antigua 
prisión se cree un espacio donde el visitante 
puede no sólo conocer los hechos, sino sentir 
también la dimensión espiritual del Fenómeno 
Pitești, las experiencias de las personas que 
fueron “reeducadas” y las consecuencias que 
estos métodos tuvieron no sólo en los pro-
pios prisioneros, sino también en la sociedad 
rumana. A través de las biografías, testimo-
nios y exposiciones que se exhiben invitamos 
a reflexionar no sólo sobre nuestro pasado 
sino también sobre sus repercusiones en el 
presente. Por eso consideramos que es clave 
la implicación activa de los visitantes y de la 
propia comunidad en proveer al memorial de 
testimonios de quienes pasaron por sus cel-
das”, explica María Axinte.

Historia de la Prisión de Pitești
La prisión de Pitești, en su forma actual, fue 
construida entre 1937 y 1941 y funcionó como 
centro penitenciario hasta 1977. En sus casi 
96 celdas albergaba hasta 800 presos. Inici-
almente había sólo presos comunes, pero en 
1942 ingresaron los primeros prisioneros políti-
cos, condenados por el régimen del Mariscal 
Antonescu, lider del Movimiento Legionario 
rumano de extrema derecha.

A partir de 1944 aumentó considerablemente 
el número de presos políticos, convirtiéndose 
en el 80% de la población carcelaria. En 1948 
la cárcel de Pitești se llenó de estudiantes que 
simpatizaban con el anterior régimen y per-
tenecían a otras organizaciones o partidos 
anticomunistas. En 1949 el régimen peniten-
ciario se endureció y comenzó el programa 
de reeducación conocido como “Fenómeno 
o Experimento Pitești”.

En 1951 finalizado el “experimento”, se 
redujo el número de presos políticos y la 
cárcel se llenó de miembros de la resisten-
cia, partisanos, militantes de organizaciones 
anticomunistas o campesinos que se oponían 
a la nacionalización de las tierras. A partir de 
1964, tras la amnistía nacional de los presos 
políticos, volvió a destinarse a presos comunes. 
Seguiría siendo prisión hasta 1977, cuando el 
edificio pasó a convertirse en la sede del Hol-
ding de Construcciones Industriales de Pitești. 
En 1990 fue privatizada. Su propiedad quedó 
repartida entre varios propietarios. En la actu-
alidad solamente una parte del edificio se ha 
rehabilitado y convertido en el Memorial de 
la Prisión de Pitești.

Este reportaje ha sido elaborado con el apoyo del 
programa de Becas para Periodistas Extranjeros 
del Instituto Cultural Rumano (ICR).

Educando la memoria – “Fenómeno o Experimento 
Pitești” – reeducación a través de la tortura

ESPAÑOL

Foto: hotnews.ro
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Lycamobile baja los precios de sus tarifas de datos, 
3 GB cuestan ahora solo 14 euros y 5 GB 19 euros
Si se dedica una hora diaria a navegar por redes sociales el gasto medio al mes es de 2,7 GB. La 
compañía Lycamobile, operadora móvil virtual (OMV) líder a nivel mundial, ha rebajado sus 
tarifas de datos situándolas en algunos casos por debajo de los 5 e incluso de los 4 euros por MB.

ESPAÑOL

El Ayuntamiento de Móstoles informa de 
la existencia de vacantes para las Colonias 
Urbanas durante la segunda quincena de 
agosto y la primera semana de septiembre; 
una iniciativa que permite la conciliación 
laboral durante las vacaciones de verano. 
Para este año, además, se han incrementado 
en 350 las plazas destinadas a las Colonias 
Urbanas respecto al año anterior. En total 
2.000 plazas, de las cuales 300 están subven-
cionadas al 100% para aquellas familias con 
menos recursos. La iniciativa está dirigida a 
niños de 4 a 12 años. El precio por quincena 
es de 45,15 € e incluye actividades lúdicas y 
deportivas, entrada a la piscina dos veces 
por quincena, talleres creativos, actividades 
en inglés, excursión quincenal, autoca-
res. Las Colonias Urbanas cuentan también 
con comedores escolares, en los que son 
atendidos todos los niños, bien a través de 
las peticiones que hacen sus padres abo-
nando las cantidades establecidas para 
poder acceder a las colonias pero también 
a aquellos otros niños que ante las dificul-
tades económicas son becados por parte 
del Ayuntamiento para que puedan asis-
tir, tanto a las actividades de ocio como al 
comedor escolar. Durante el mes de agosto 
y septiembre, las Colonias se desarrollan en 
el colegio Beato Simón de Rojas. Durante el 
mes de julio han tenido lugar en los siguien-
tes 7 colegios públicos: Alfonso R. Castelao, 
Alonso Cano, Beato Simón de Rojas, Celso E. 
Ferreiro (Parque Coímbra), Margarita Xirgu, 
Príncipe de Asturias y Rafael Alberti. Para 
la primera semana de septiembre se esta-
blecerá el periodo de inscripciones cuando 
la Comunidad de Madrid haga público el 
calendario escolar del curso 2016/2017. Se 
hará público en www.mostoles.es.

Foto: Ayuntamiento de Mostoles

Así, la tarifa de 5MB cuesta ahora 19 euros (3,8 
€ por GB), mientras que la de 3GB se queda en 
14 euros. Con estas rebajas, la multinacional 
británica pretende llegar a los muchos con-
sumidores de datos que se quedan cortos con 
su tarifa actual y necesitan un extra de con-
sumo, especialmente en los meses de verano.

“Al funcionar como tarjeta prepago no está 
atado a ningún tipo de permanencia, por lo 
que se convierte en la solución ideal para no 
quedarse nunca sin datos”, señala Subaskaran 
Allirajah, presidente de Lyca Group. La com-
pañía ofrece también bonos de 1 GB por 5 euros 
y de 2 GB por 9 euros, siempre que el cliente 
se acoja al Plan Ahorro.

Para disfrutar de estos precios, el usuario 
debe inscribirse en el Plan Ahorro ofertado 
por la compañía, al que se accede enviando 
un SMS al 2525 con el texto PLANAHORRO. 
Posteriormente, debe marcar el código de la 
promoción y seguir las instrucciones en pan-
talla. El bono de datos tiene una validez de 30 
días y no requiere ningún tipo de permanencia.

Navegar una hora al día en RR.SS. 
supone un gasto de 2,7 GB al mes
Estos bonos responden a la necesidad de canti-
dades de datos cada vez mayores por parte de 
los usuarios, y a la existencia de un nuevo per-
fil de consumidor que consume habitualmente 

videos o música desde plataformas como You-
Tube o Spotify. “Creemos que un 1 GB o 2 
GB mensuales no bastan para determinadas 
personas, que quieren utilizar el smartphone 
sin temor a quedarse sin datos en cualquier 
momento”, afirma Subaskaran Allirajah, pre-
sidente de Lyca Group.

Según revelan algunos estudios, navegar una 
hora al día por redes sociales desde nuestro 
dispositivo móvil supone un gasto mensual de 
2,7 GB. En el caso de hacerlo durante media 
hora se reduce a 1,35 GB. Este consumo, que 
se ha incrementado en los últimos tiempos, 
viene determinado por los videos “auto-play” 
que cada vez son más frecuentes en Facebook 
y en Twitter.

En YouTube el consumo es aún mayor, incluso 
aunque los videos se adapten a la conexión que 
empleamos. En su calidad más baja, el con-
sumo de videos durante una hora al día supone 
un gasto al mes de 10,12 GB. En Spotify, una 
hora diaria a la calidad más baja comporta un 
gasto mensual de 1,2 GB.

“Comprar datos, especialmente en verano, 
puede ser una necesidad adicional para cualqu-
ier usuario que supere su cuota mensual, algo 
cada vez más corriente, y una tarjeta de pre-
pago puede ayudarle a estabilizar y controlar 
sus gastos”, explica Allirajah. “La penetración 
de smartphones con excelentes prestaciones, 

no sólo en rapidez del procesa-
dor sino también de pantallas 
cada vez más grandes y níti-
das, hacen que el usuario se 
anime cada vez más a utilizar 
Internet desde el móvil y se 
le quede corta su tarifa men-
sual”, afirma el presidente de 
Lycamobile. “Desde nuestra 
compañía queremos ofrecer 
los mejores precios para aqu-
ellos usuario que optan por la 
compra inteligente: más can-
tidad al mejor precio”, añade.

Lycamobile funciona con 
tarjetas prepago, un mercado 
al auge en muchos países euro-

peos. Los usuarios que deseen adquirir estos 
bonos pueden solicitar una tarjeta a través de 
la web o en puntos de venta como Carrefour, 
HolaMobi, Telecor, Small World, Europhil, 
Correos, estancos, kioskos y estaciones de 
servicio Shell.
Bonos de datos: http://www.lycamobile.es/es/
bundle?id=DP

Sobre Lycamobile
La misión de Lycamobile es conectar amigos y 
familiares alrededor del mundo. Es la mayor 
operadora móvil virtual (OMV) en el mundo y 
provee servicios de voz y datos de alta calidad 
y bajo coste a más de 15 millones de clien-
tes en 21 países. Su oferta se extiende a un 
elevado número de servicios financieros y de 
viajes, como Lycamoney y Lycafly, que ayudan 
a la gente a seguir en contacto desde distin-
tos rincones del planeta. Fundada en 2006 y 
con una facturación de 1,5 billones de euros 
en 2014 Lycamobile continúa su rápido cre-
cimiento incorporando un nuevo cliente cada 
dos segundos.

Lycamobile está disponible en Australia, Aus-
tria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, 
Hong Kong, Irlanda, Italia, Holanda, Mace-
donia, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, 
España, Suecia, Suiza, Túnez, Reino Unido y 
Estados Unidos.

radioromanul.es
Publicitate: 91 877 10 12

107,7 FM110077,,77,7777 FFMM

Conciliación laboral 
y familiar durante 
las vacaciones de 
verano para las 
Colonias Urbanas

http://www.lycamobile.es/es/bundle?id=DP
http://www.lycamobile.es/es/bundle?id=DP
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Jucătoarea de tenis Elizabeta Samara a declarat că speră să 
evolueze bine la Olimpiada de vară din Brazilia. „Îmi doresc să 
joc bine la Olimpiadă. Sunt încrezătoare în privința rezultate-
lor. Sper să avem puțin noroc”, a spus campioana europeană la 
tenis de masă, conform AGERPRES.

În continuare, ea a precizat: „Am timp suficient să mă aco-
modez cu sala, cu mingile, cu temperatura, cu diferența de fus 
orar. Dorim un rezultat frumos”. La rândul său, Adrian Crișan a 
menționat: „Avem puține emoții, sperăm să ajungem cu bine 
în Brazilia, iar la Rio de Janeiro să avem un parcurs cât mai bun. 
Eu îmi propun să joc cel mai bun tenis pe care l-am jucat vreo-
dată, sper să învăț din experiența de la Olimpiada de la Londra, 
acolo unde am fost aproape de o semifinală. Sper să fiu mulțu-
mit”. Daniela Dodean Monteiro a precizat înainte de plecarea 
spre Brazilia: „Sunt bine pregătită fizic și psihic. Este foarte 
importantă tragerea la sorți, sperăm să fie totul bine. La sim-
plu vor juca două sportive din fiecare țară, cele mai bune, este 
foarte greu. Este un sistem eliminatoriu în care jucăm, sperăm 
să fie o tragere bună la ambele probe”.

Elizabeta Samara a plecat cu lotul de tenis de masă spre 
Brazilia. Lotul este alcătuit din următorii sportivi: Elizabeta 
Samara, Daniela Dodean Monteiro (simplu și echipe), Berna-
dette Cynthia Szőcs (echipe), Adrian Crișan și Ovidiu Ionescu 
(simplu), mai spune sursa citată. România va fi reprezentată 
la Rio de Janeiro cu un lot de 97 de sportivi și 7 rezerve, la 15 
discipline, cele mai mari loturi fiind cele de la atletism (23 spor-
tivi) și canotaj (18).

Tenismenul elveţian Roger 
Federer (locul 3 în clasamentul 
ATP) a anunţat prin interme-
diul unei reţele de socializare, 
că nu va mai juca niciun meci 
în acest an, întrucât vrea să se 
recupereze complet după ope-
raţia la genunchi suferită la 
începutul anului, informează 
Mediafax.

Prin urmare, Federer (34 
de ani) nu va reprezenta Elve-
ţia la Jocurile Olimpice de la 
Rio din august și va rata ulti-
mul turneu de Mare Şlem al 
anului, US Open.

„Sunt extrem de dezamă-
git să anunţ că nu voi putea 
să mai evoluez în acest sezon. 
Am analizat toate opţiunile, 
m-am consultat cu doctorii 

și cu echipa și am luat deci-
zia dificilă de a încheia sezonul 
2016. Am nevoie de mai mult 
timp de recuperare după ope-
raţia la genunchi suferită la 
începutul anului. Doctorii m-au 
sfătuit că, dacă vreau sa mai 
joc în circuitul ATP în urmă-
torii ani, așa cum intenţionez, 
trebuie să acord timpul potrivit 

de recuperare completă pen-
tru genunchi și corpul meu în 
ansamblu.

Este un moment dificil pen-
tru mine, să ratez restul anului 
competiţional. Totuși, aspectul 
pozitiv al situaţiei este faptul 
că am realizat cât de norocos 
am fost până acum în carieră, 
cu foarte puţine accidentări. 

Dragostea pentru tenis, pen-
tru competiţie, turnee și pentru 
voi, fanii, rămâne intactă. Sunt 
mai motivat ca niciodată și plă-
nuiesc să-mi concentrez toată 
energia pentru a revenit mai 
puternic, sănătos și în formă 
pentru a etala un tenis ofensiv 
în 2017”, a precizat Federer pe 
contul personal de Facebook.

Roger Federer a câștigat 
de-a lungul carierei 17 titluri 
de Mare Şlem și a fost medaliat 
cu aur la Jocurile Olimpice de 
la Beijing din 2008, în proba de 
dublu. De șapte ori câștigător 
al turneului de la Wimbledon, 
elveţianul a avut o serie de 65 
de prezenţe consecutive la tur-
nee de Mare Şlem, mai spune 
sursa citată.

Jucătoarea română de tenis 
Simona Halep, numărul cinci 
mondial, a câștigat turneul WTA 
de la Montreal, dotat cu pre-
mii totale de 2.413.663 dolari, 
duminică, 31 iulie, după ce a 
învins-o în finală pe americanca 
Madison Keys cu 7-6 (2), 6-3, 
conform AGERPRES.

Halep, care de luni, 1 august, 
va reveni pe locul al treilea în 
clasamentul WTA, s-a impus 
într-o oră și 15 minute în faţa 
numărului 12 mondial. Simona 
Halep a câștigat al 14-lea său 
titlu din carieră și al treilea din 
acest an. Titlurile Simonei la 

simplu sunt următoarele: 2013 
— Nurnberg, ‘s-Hertogenbosch, 
Budapesta, New Haven, Mos-
cova, Sofia, 2014 — Doha, 
București, 2015 — Shenzhen, 
Dubai, Indian Wells, 2016 — 
Madrid, București, Montreal.

Simona a mai jucat opt 
finale: 2010 — Fes, 2011 — 
Fes, 2012 — Bruxelles, 2014 
— Madrid, Roland Garros, 
Turneul Campioanelor, 2015 

— Toronto, Cincinnati. Halep 
(24 ani) are 3-1 acum în meciu-
rile directe cu Keys (21 ani), pe 
care a mai învins-o în 2014, 
în turul al doilea la Roma, cu 

5-7, 6-0, 6-1, și anul acesta la 
Wimbledon, în optimi, cu 6-7 
(7), 6-4, 6-3. Singurul succes 
al americancei s-a consemnat 
în 2014, în primul tur la Syd-
ney, cu 6-1, 6-4. În finala de la 

Montreal, Halep a început cu 
break, dar apoi meciul a fost 
echilibrat. Românca s-a des-
prins la 4-2, dar Keys a restabilit 
egalitatea și meciul a ajuns în 
tiebreak, unde Halep s-a impus 
categoric, cu 7-2.

Simona Halep a început în 
forţă setul al doilea și a condus 
cu 3-0, iar apoi s-a mers cu ser-
viciul, românca învingând cu 
6-3. Halep, finalistă anul tre-
cut la openul canadian (care 
are loc alternativ, la Montreal 
și Toronto), a primit un cec de 
497.700 dolari și 900 de puncte 
WTA, urmând să joace și finala 
de dublu, alături de Monica 
Niculescu, împotriva rusoaice-
lor Ekaterina Makarova/Elena 
Vesnina, conform sursei citate.

Președintele Federaţiei Române 
de Rugby (FRR), Haralam-
bie Dumitraș, a declarat că 
este foarte important pentru 
naţionala „frunzei de stejar” 
să câștige meciurile-test din 
toamna acestui an, informează 
AGERPRES.

„Echipa naţională trebuie să 
confirme pentru a avea mare 
încredere în campania de cali-
ficare la Cupa Mondială 2019. 
Trebuie să confirme atât din 
punct de vedere al performanţei 
sportive, cât și din cel al rezul-
tatelor, bineînţeles, și trebuie 
să rămânem între cele 16 naţi-
uni care participă la CM. Sunt 
lucruri foarte importante pen-
tru viitorul rugbyului românesc, 
pentru tinerii din România care 
îmbrăţișează acest sport, și de 

aceea este foarte important ca 
în această toamnă să câștigăm 
cele trei meciuri-test internaţi-
onale. Noi trebuie să provocăm 
șansa ca cei din forul interna-
ţional să ne propună meciuri 
mai interesante, cu echipe din 
Tier 1”, a spus Dumitraș.

Întrebat dacă este posibil 
ca anul următor naţionala 

să efectueze un turneu peste 
Ocean, Dumitraș a răspuns: 
Vor fi niște întâlniri la nivel 
înalt în lunile următoare unde 
sigur vom avea confirmarea că 
echipa României, vara viitoare, 
va participa la o competiţie ori 
în America de Nord, ori în Ame-
rica de Sud sau în insule (Fiji, 
Samoa, Tonga — n.r.).

În luna noiembrie, România 
va susţine trei meciuri-test la 
București, contra Statelor Unite 
(12 noiembrie), Canadei (19 
noiembrie) și Uruguayului (26 
noiembrie), deși iniţial se vor-
bea de partide cu naţionale mai 
bine cotate în topul mondial, 
ca Japonia și Fiji, mai spune 
sursa citată. Eterna rivală a 
României, Georgia, a efectuat 
primul său turneu în emisfera 
de sud în această vară, turneu 
pe care l-a încheiat neînvinsă, 
câștigând cu Fiji și Tonga și 
remizând cu Samoa, perfor-
manţă deosebită care l-a făcut 
pe antrenorul neozeelandez al 
georgienilor, Milton Haig, să 
solicite din nou acceptarea for-
maţiei sale într-un format extins 
al Six Nations Championship.

SPORT

Unsprezece halterofili care au participat la Jocurile Olimpice 
de la Londra, în 2012, șase dintre ei medaliați, au fost depistați 
pozitivi după retestarea probelor prelevate în urmă cu patru 
ani, a anunțat Federația Internațională de profil (IWF- Interna-
tional Weightlifting Federation), informează AGERPRES.

Cvintupla campioană europeană rusă Natalia Zabolotnaia, 
medaliată cu argint la JO 2012, a fost găsită dopată, la fel ca și 
compatrioții săi Aleksandr Ivanov și Svetlana Tsarukayeva, de 
asemenea, medaliați cu argint. Zabolotnaia (cat. 75 kg) cuce-
rise medalia de argint și la JO de la Atena, în 2004. Ivanov a fost 
campion mondial în 2010 și 2013, la cat. 94 kg, în timp ce Tsaru-
kayeva a cucerit titlul mondial în 2011, la cat. 63 kg.

Alți medaliați olimpici la Londra depistați pozitiv au fost 
belarusa Iryna Kulesha, halterofila armeană Hripsime Hurșu-
dian, Cristina Iovu, reprezentanta Republicii Moldova, azerul 
Intigam Zairov, georgianul Rauli Tsirekidze, kazahul Almas 
Uteșov, turcoaica Sibel Șimșek și rusul Andrey Demanov, mai 
spune sursa citată. IWF a anunțat că toți cei 11 sportivi au fost 
suspendați provizoriu. Toți au făcut uz de un steroid anaboli-
zant denumit dehidroclormetiltestosteron.

Comitetul Internațional Olimpic a anunțat că nu mai puțin 
de 45 de sportivi au fost găsiți pozitivi la retestarea probe-
lor de la JO 2008 Beijing și JO 2012 Londra. Al doilea val de 
retestare a inclus 138 de probe de la Londra, la două sporturi, 
privind sportivi din nouă țări, 15 probe fiind pozitive.

Roger Federer ratează Jocurile Olimpice de 
la Rio. Nu va mai juca niciun meci în 2016

Hari Dumitraș: Este foarte important ca 
România să câștige partidele-test din toamnă

Foto: multimedia.sport.ro

Elizabeta Samara: 
„Îmi doresc să joc bine”

TENIS DE MASĂ: 

Haltere: 11 sportivi de la 
JO 2012, depistați dopați

Foto: sportingnews.com

Foto: gsp.ro-Reuters

Foto: libertatea.ro

Jucătoarea română de tenis Simona 
Halep a câștigat turneul de la Montreal
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MUNCĂ

Cu experiență în construcții și zugrăveli caut loc de 
muncă în zona Madrid. Disponibilitate la program 
prelungit și deplasări. Tel: 642072927.

Busco mujer para trabajar como auxiliar 
administrativo en oficina y que la mantenga limpia, 
carné de conducir, inglés, libre de cargas, que 
pueda viajar, de 35 a 45 años, persona responsable, 
formal, que cumpla con los requisitos que 
busco. Ruego leer el anuncio antes de llamar. Tel: 
651858134.

MATRIMONIALE

Tânăr din Alcorcón de 31 de ani, nefumător, caut o 
domnișoară între 25 și 30 de ani pentru o relație 
serioasă. Tel: 642661420.

Ardelean de 39 de ani, necăsătorit niciodată, 
nefumător, fără obligații și cu serviciu stabil, 
doresc să cunosc o fată de vârstă apropiată fără 
obligații pentru o relație serioasă sau căsătorie. Tel: 
642231940 (comunitatea Madrid).

Domn de 56 de ani caut o doamnă fără copii 
pentru prietenie, căsătorie fericită. Eu nu sunt 
prieten cu alcoolul. Îmi place tot ce ține de iubire, 
încredere, seriozitate, armonie, înțelegere, respect 
și recunoștință. Rog să se abțină interesatele și 
aventurierele. Tel: 642660476.

Jur în fața lui Dumnezeu că te voi face fericită. Tel: 
697726258.

Bărbat serios caut o femeie serioasă și sinceră. Nu 
vreau aventuri. Am 36 de ani și mă puteți contacta 
la tel: 642384754.

Bărbat de 60 de ani, sincer, atrăgător, cu serviciu 
doresc să cunosc o doamnă din comunitatea 
Madrid. Tel: 603216763.

Bărbat necăsătorit, singur, fără obligaţii, nefumător, 
doresc să cunosc o româncă până în 40 de ani, 
com. Madrid. Tel: 642223279.

Tânăr, 1.74 m înălţime și 73 kg, brunet, simpatic, cu 
ochii verzi și loc de muncă stabil, doresc să cunosc 
o domnișoară până în 30 de ani. Tel: 642287931.

Domn, 50 de ani, doresc să cunosc o doamnă de 
vârstă apropiată pentru o relaţie serioasă. Tel: 
0040754803893 – Ion.

Bărbat de 45 de ani, 1.80 m înălţime, 85 kg, 

prezentabil, fără obligaţii, cu situaţie materială 
bună, doresc să cunosc o doamnă, până în 48 de 
ani, prezentabilă, cu mici obligaţii sau fără obligaţii, 
cu situaţie materială bună pentru o relaţie serioasă 
(comunitatea Madrid). Doresc seriozitate, tel: 
642052212.

Domn de 38 de ani, 1.66 m înălţime, din Madrid, 
doresc să cunosc o doamnă până în 40 de ani. Tel: 
642694342.

Dacă ești o doamnă singură, sinceră și simpatică, 
ți-e dor să iubești și să fii iubită, caută-mă la 
telefon 642758257. Eu am 56 de ani și sunt divorțat.

Bărbat divorţat, 42 de ani, caut o doamnă sau 
domnișoară cu vârsta până în 40 de ani. Tel: 
642728159.

Bărbat de 48 de ani, 1.78 înălțime, 87 de kg, doresc 
să cunosc o doamnă de vârstă apropiată, slăbuță 
din zona Madridului. Tel: 642 320278.

Bărbat de 41 de ani, divorţat, comunitatea Madrid, 
caut o femeie de vârstă apropiată. Tel: 642002967.

Doamnă serioasă doresc să cunosc un domn din 
zona Toledo. Tel: 642902340.

Busco una mujer extranjera para amistad y posible 
relación de pareja. Soltero, 52 años, comunidad de 
Madrid. Tel: 687858760 – Ángel Luis.

Chico serio y simpático busca chica de 28 a 36 
años para amistad o posible relación de pareja. Tel: 
688383660.

Hola soy un chico de Madrid de mediana edad, 
soltero, sin cargas familiares, empresario y me 
gustaría conocer a una mujer entre 40 y 45 años, 
no importa nacionalidad y formalidad, ruego 
seriedad. Señor Gil, tel: 677026947.

Chico español, soltero, de mediana edad, viviendo 
en Madrid capital, sin cargas familiares, desea 
conocer chicas hasta 42 años para una amistad 
o relación seria. Yo tengo un buen trabajo, en mi 
empresa. Buena presencia y ruego solo llamadas 
(no perdidas). Tel: 629628861.

Español divorciado quiere amistad sin límite con 
chicas rumanas de 37 a 47 años. Tel: 692349636.

Hola, soy un chico soltero, vivo en Madrid capital, 
con buen trabajo, estable y me gustara conocer 
una chica culta, honrada como yo lo soy para una 
relacion seria, amistad o matrimonio.  
No importa la nacionalidad.  

Ruego mucha seriedad.  
Tel: 657131211 / 677026947.

Tânăr de 27 de ani, nefumător, cu loc de muncă 
stabil, doresc să cunosc o domnișoară între 25 și 30 
de ani. Tel: 644207353.

DIVERSE

Vând microfon profesional de studio „Studio 
Projects 1000” aproape nou, folosit doar de câteva 
ori în studio. Are mai multe butoane de reglaj în 

funcţie de vocea celui care îl folosește. Preţ 200€ 
tel: 642002521.

Vând teren în judeţul Alba, Orașul Zlatna, lângă 
șosea, 4.228 m2, (se poate vinde și jumătate din 
suprafață) conductă de gaz, curent și apă. Mai 
multe informații la tel: 642607784 (preț negociabil).

Închiriez 2 camere în Alcalá de Henares, Zona 
Barrio del Pilar, aproape de linia 1 și 6 de autobuz. 
O cameră de matrimoniu la 220€, o cameră la 180€ 
sau apartamentul cu 3 camere la 500€, din orice zi 
a lunii. Mai multe informații la tel: 686489129.

ANUNȚURI ȘI SERVICII

www.elrumano.net
ȘTIRI DE ULTIMĂ ORĂ, INFORMAŢII UTILE, INTERVIURI

DĂ-NE LIKE ȘI URMĂREȘTE-NE PE
www.facebook.com/PeriodicoRumano

AFLĂ ULTIMELE
ȘTIRI CITIND ZIARUL
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Zaragoza�C/ Reina Fabiola, 31, hotel Boston
Zaragoza�C/ Duquesa Villahermosa, 4, plaza Roma
Calatayud�C/ Benedicto XIII, 4
Arganda del Rey�C/ Misericordia loc 3.4, 
vizavi de galerie

Coslada�C/ Doctor Ochoa, 1, plaza del Sol
Madrid�C/ Maqueda, 132, aproape de staţia de metrou Aluche
Alcala de Henares�C/ Juan de Austria, 5
Getafe�C/ Ramon y Cajal, 10
Torrejon de Ardóz Plaza de España (lângă Autogară)

Am deschis
două magazine noi:

Tomelloso C/ Campo, 102
Alcázar de San Juan

C/ Malvasia, 1

Împreună la fi ecare masă!


